
Hem och Skola i Åbo rf
Protokoll fört vid HoS styrelsemöte 8 /07
Plats och tid: 24.10 2007 klockan 18.30 i Cygnaeus skola 

Närvarande: Pia Liljeroth, ordförande, Christel Bergman, kassör, Carolina Strandman, Cygnaeus lärarrepr, Lena 
Hannus-Suksi, SOS lärarrepresentant, Annette Lehtosaari, Sirkkala skolas föräldrarepr., lektor Maiju Alanen
+ två studerande från TSE

1. Mötet öppnades kl 18:37 av ordf Pia Liljeroth
2. Godkännande av föredragningslistan och genomgång av föregående 

mötesprotokoll.
3. Anmälningsärenden
• Sektionernas verksamhet: 

 Sirkkala skola 
Föräldraföreningens möte hölls 26/9 (bilaga), där diskuterades: 

- kommande trafikjippo, en trafikgrupp bildades. 
- Siw Törnroos informerade om utrymmesbristen 
- St Karins skola diskuterades (bilaga: Styrelsens skrivelse 

till Utbildningsnämndens Svenska sektion)
Finska- och körklubben har inlett sin verksamhet och Kockklubben 
inleder sin verksamhet 26/10.
Sirkkalabackens skola
Integrering till Sirkkala fortfarande svårt.
Cygnaeusskola  
- klubbverksamhet för kör, modellbygge och hantverk har 
startat.
SOS
- bandverksamhet inleder möjligtvis 1.11 med Sam Fröjdö som 

dragare
Kattan
- julbasar kommer att ordnas 
- åk 1 har i oktober enskilda samtal med sina handledare

• Novembertrafikjippot 1.11.2007 tillsammans med Turvary
Turvary och Hem och skola har utmanat alla föräldraföreningar i skolorna 
att delta i trafikjippot (bilaga). I Sirkkala skola har man en trafikgrupp 
som koordinerar trafikjippot. Man försöker få två föräldrar/ klass att ställa 
upp. Pia har talat med Polisen och ifall man får någon polis att komma 
med i jippot kommer denna att finnas vid Sirkkala skola. På torsdagen 
25.10 deltar Pia i ett möte med Turvary.

• Post: Inbjudan till Svenska dagen fest (två personer)



• Hem och skola och skoldiskon
Pia har diskuterat med Maria Blomstedt på Veritas som har hand om Hem 
och skolas gruppansvarsförsäkring.

Det är helt möjligt att en klass ordnar disco i samarbete med HoS. Pia 
utreder ännu mer om vad försäkringen täcker. 

• 15.11 kl. 18-20 på Cygnaeus
Regionträff för Hem och Skola, Åboland 

4. Nya styrelsemedlemmar
– ordförande, kassör och sekreterare avgår
dessutom behövs Sirkkala och Cygnaeus lärarrepresentanter samt  
Cygnaeus föräldrarepresentant
– nya medlemmarna väljs på årsmötet i mars.

5. övriga ärenden -

6. Mötet avslutades kl. 19.20

Pia Liljeroth Carolina Strandman
ordförande sekreterare

Pia Liljeroth Carolina Strandman
Ordförande sekreterare


