
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F. PROTOKOLL

HoS styrelsemöte  7/2009

Tid och plats: 21.10.2009 kl. 18.30 St Olofsskolan

Närvarande Nyberg, Lars Ordförande
Ekblad Kristina Katedralskolans lärarrepresentant
Hannus-Suksi, Lena St Olofsskolans lärarrepresentant 
Lahtinen, Katri Sirkkalabackens föräldrarepresentant
Lehtosaari, Annette Sirkkalas föräldrarepresentant/sekr.
Muallim Minna Cygnaeus lärarrepresentant
Siegfrids, Pia Sirkkalas lärarrepresentant
Lindfors, Christel St Olofsskolans föräldrarepresentant 
Liljeroth Pia Katedralskolans föräldrarepresentant
Martin Catharina Kassör

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.34. 

2.  Fastställande  av  föredragningslista  och  genomgång  av  föregående 
mötesprotokoll

Föredragningslistan  godkändes.  Korrigering  till  föregående  mötes 
protokoll  6/2009  punkt  4:  Sirkkalaskolans  lärare  varit  permitterade 
onsdagen 16.10 och måndagen 19.10. För övrigt godkändes protokollet. 

3. Ekonomi och eventuella ansökningar
Klubbpengarna som beviljats av Länsstyrelsen för hösten 2009 och våren 
2010 kommer Catharina att dela till sektionernas konton.
Medlemsavgifterna har hittills inbetalats ca 150 € mindre i jämförelse med 
fjolåret.

4. Anmälningsärenden
Cygnaeus: Under dagarna då ordinarie lärarna varit permitterade har de 
flesta av eleverna varit i skolan.

Sirkkala: Under dagarna då ordinarie lärarna varit permitterade har ca 100 
-  150 elever varit borta från skolan. 
27.10. kommer det att vara trafikjippo i Sirkkala.
Uppdatering av telefonkatalogen  är under arbete, borde vara klar i 
november.



Sirkkalabacken: Kommer traditionellt i december att baka pepparkakor 
tillsammans med elever och föräldrar.
St Olofsskolan: Förslag om en ev. telefonkatalog också till högstadiet. 
Diskuterades att katalogen skulle troligen vara bra för elever på åk 7, då 
man just börjat i högstadiet och många är obekanta för varandra. 
Inget beslut gjorts ännu.
Katedralskolan: Ordinarie lärarna varit permitterade 12.10 – 14.10. De 
flesta av lärarna lagt på anslagstavlan uppgifter åt eleverna för dessa 
dagar.

5. Övriga ärenden
I St Olofsskolan ordnades 12.10 kl 18.30  Studia Generalia med 
Marthorna. Föräldraskap - en stor utmaning, som föreläsare var 
Christopher Treier -> ca 140 deltagare. Elever från S.t Olofsskolan skötte 
om kaffeserveringen. I tillställningen uppträdde också körerna från 
Cygnaeus och Sirkkala.  

Nätadressen, 600 namn. Skickats ut till median-> infon gått vidare.
Beslöts att adressen skulle formellt räckas över till stadsstyrelsen.

6. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet klockan 19.07. Nästa möte är den 9.12 kl. 
18.30  hos Minna Muallim, Puolalaparken 4.

Lars Nyberg Annette Lehtosaari
Ordförande Sekreterare

 


