
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F. PROTOKOLL 

HoS styrelsemöte  7/2010 

Tid och plats: 22.9 2010 kl.18.30 Sirkkala skola 

Närvarande: Nyberg Lars  Ordförande  

 Hindström-Pesu Lena St Olofskolans föräldrarepresentant 

 Lehtosaari Anette Sirkkalas föräldrarepresentant + kassör 

 Mannila Krister St Olofskolans lärarrepresentant 

 Muallim Minna Cygnaeus lärarrepresentant 

 Sandell Synnöve Katedralskolans lärarrepresentant 

 Siegfrids Pia  Sirkkalas lärarrepresentant 

 

 

 Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet kl. 18.40. 

 

 Fastställande av föredragningslista och genomgång av föregående mötesprotokoll. 

Föredragningslistan och föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

 Ekonomi. 

 Behandlingen av ekonomin lämnades till följande möte 

 

 Anmälningsärenden. 

 Skolfredsfesten på Paavo Nurmistadion blev en lyckad satsning. 

 Det understöd som HoS betalar Maria Engblom för hennes körverksamhet 

fördelas över hela året (i stället för bara höstterminen) eftersom hon också 

får klubbpengar från annat håll. I fortsättningen krävs stadgeändring för att 

HoS skall kunna understödja St Karins klubbverksamhet. 

 Framdeles ska det meddelas hur många flickor/pojkar som deltagit i klubbar. 

 Föreningslagen kommer att ändras. Svenska studiecentralen ordnar en 

picnickryssning den 2.12 2010 där innebörden av lagändringen kommer att 

tas upp. Några personer från vår förening kunde åka med. 

 Diskussion och övriga ärenden. 

 Behandlingen av kombiskolan i stadens planer. Kombiskolan har inte strukits 

bort från åtgärdsplan 2013-14, som artikel i ÅU felaktigt meddelat. Ärendet 

ligger ännu i vågskålen och inga beslut har fattats. Direktionen för Cygnaeus 

har gjort en skrivelse angående kombiskolan och Sirkkala som behöver 

tilläggsutrymmen. 

 Sirkkalas utrymmen och närmiljö. Under Sirkkala direktionsmötet och 

klassföräldramötet gjordes en skrivelse angående grannfastigheterna och 



deras eventuella användning av skolan i framtiden så att skoltomten och 

dagistomten kunde slås ihop. Rektor Siw Törnroos och Lena Hindström-Pesu 

kommer att delta i Svenska sektionens möte för att diskutera saken. Sakliga 

påtryckningar både till stora Undervisningsnämnden och 

Lokalitetsaffärsverket (Tililiikelaitos) är välkomna. 

 Skolmatens kvalitet. Skolmaten i Sirkkala skola och Katedralskolan har 

diskuterats och konstaterats vara mager. Eventuellt skickas en skrivelse till 

Katerinki (eller ”högre upp”) efter klassföräldramötet i Sirkkala. 

 Förvaltningsfrågan. Markku Suksi har gjort en utomordentlig skrivelse till JK 

och JO angående förvaltningen av de svenska skolorna i Åbo. Klart är att den 

svenska enhetschefen kommer att vara förman för de svenska rektorerna, 

men huruvida han kommer att ha ekonomiskt ansvar eller inte är ännu oklart. 

Även andra befogenheter är oklara. Processen fortsätter. 

 Mötets avslutande. 

Ordförande avslutade mötet kl. 20.20  Nästa möte blir den 27.10 kl. 18.30 i 

Katedralskolan. 

 

 

 

 

 

Lars Nyberg   Pia Siegfrids 

Ordförande   t.f Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


