
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F. PROTOKOLL

HoS styrelsemöte  8/2008

Tid och plats: 23.9.2008 kl. 18.30 Sirkkala skola

Närvarande Nyberg, Lars Ordförande
Leppäkari, Marith Sekreterare

Catharina Ekblad Kassör
Kontturi-Salmi, Annika SOS lärarrepresentant
Lehtosaari, Annette Sirkkalas föräldrarepresentant
Liljeroth, Pia Katedralskolans föräldrarepresentant
Lind, Greger Sirkkalabackens föräldrarepresentant
Muallim, Minna Cygnaeus lärarrepresentant
Sandell, Synnöve Katedralskolans lärarrepresentant
Skrifvars, Tove Sirkkalas lärarrepresentant

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.45 

2.  Fastställande  av  föredragningslista  och  genomgång  av  föregående 
mötesprotokoll

Föredragningslistan godkändes. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3. Ekonomin
Ekonomin ser bra ut (Bilaga 1).
Katedralskolan ansökte om ett bidrag på 1000 € för busstransport till 
Borgå (Bilaga 2). Hela budgeten går på över 3000 €. Skolan besöker 
Borgå gymnasium för att bekanta sig med eleverna och den ny 
renoverade skolan. Man besöker också det ny öppnade Domkyrkan mm.
Hem och Skola beslöt att bidra med 1000 €.

4. Anmälningsärenden
Cygnaeus:  Hade sektionsmöte i måndags. Konstaterade att spridning av 
information  och  uppdatering  av  hemsidan  fungerar  bättre  efter  vissa 
omstruktureringar. Höstens klubbar börjar komma igång.

Sirkkala: Har sektionsmöte på torsdag. Katalogen med kontaktuppgifter är 
under arbete. Klubbverksamheten kommer igång. Finska klubben börjar 
nu. Kultur och skrivklubben börjar senare i höst. Oktoberfesten ordnas i 
höst. 



St Olofsskolan: Har sektionsmöte i nästa vecka. Klubbverksamheten har 
startat. Katalogen med kontaktuppgifterna har kommit igång. Databasen 
Vilma har introduceras åt föräldrarna och man hoppas att på detta sätt ha 
bättre kontakt mellan hem och skola.

Katedralskolan: Ettornas föräldramöte med information har varit och man 
provade ett nytt system med ett gemensamt infotillfälle och sedan mindre 
grupper var det var lättare att fråga och informera. Denna nya modell fick 
bra respons och används igen i nästa höst.
Pia Liljeroth hade en special info om Hem och Skola och varför det är 
viktigt att betala medlemsavgiften.

Sirkkalabacken: Samlar in uppgifter till den gemensamma kontakt 
katalogen. Samt påminde om Hem och Skola avgiften och dess betydelse 
för verksamheten.

5. Trafikjippots genomgång
Trafikjippo ordnades 8.9 tillsammans med Turvary. Tidpunkten fick lite 
kritik (för ljust och god sikt) och man önskade att det nästa gång vore i 
november så att effekten bland bilister blir större. Sirkkala skola ordnar ett 
eget extra tillfälle i november. Vid Sirkkala skola var det ca 15 personer 
som deltog i ”demonstrationen”. Cygnaeus hade sämre uppslutning. Hade 
inte informationen gått fram?

6. Eftis på morgonen - diskussion
Sirkkalas morgon eftis har bantats ner till ett per vecka vilket är alltför lite. 
Det finns behov för flere mornar bland ettor och tvåor. Även treorna som 
vissa morgon börjar kl. 10 skulle ha behov av organiserad verksamhet på 
morgonen. På gården vid Sirkkala skola finns ”Folkhälsans trähus” som 
skulle fungera ypperligt som samlingslokal. I och med att de först börjar 
sin verksamhet där kl. 12. Fritidsklubben skulle överta verksamheten och 
nu ut reds kostnaderna för morgon verksamheten.
Cygnaeus har konstaterat att de inte har behov av dylika verksamhet.

7. Övriga ärenden 
a) ...Så ingen blir ensam -  kampanjen. Ny arbetsmaterial kring mobbning 
(Bilaga 3). Infotillfälle i Åbo den 1.10 på Kvartersklubben.

b)  Sex snack (Bilaga 4 och 5). Folkhälsans infotillfälle som är riktade till 
skolelever.  Tillfället  kostar  130 € i  lågstadiet  och 195 € för  högstadiet. 
Flickor och pojkar undervisas skilt i grupper. 



Hem och Skola  funderar  på  vilka  klasser  som kunde få  understöd  för 
undervisningen. Det är inte möjligt ekonomiskt att tillgodose alla klassers 
behov.

c)  Skjutningen  i  Kauhajoki  har  diskuterats  i  vissa  skolor  direkt  efter 
tragedin och i andra skolor först följande dag.

d) På torsdag kl. 18-20 har Gillesgården jubileum och undrar ifall skolorna 
skulle ha någon ”konstverk” att sätta upp på de tomma väggarna.

e)  I  ÅU  har  det  förekommit  olika  skrivelser  var  Hem  och  Skola  har 
figurerat. Tyvärr har inte ordförande alltid möjligt att svara och reagera på 
dessa  skrivelser.  Viktigt  är  att  någon  svarar  eller  kommenterar  dessa 
skrivelser. Denna gång var det  Förbundet Hem och Skola i Finland rf:s 
ordförande Christel von Frenckell-Ramberg som svarade.

8. Mötets avslutande 
Ordföranden  avslutade  mötet  20.55.  Nästa  möte  hålls  onsdagen  den 
22.10 kl. 18.30 i St Olofsskolan.

Lars Nyberg Marith Leppäkari
Ordförande Sekreterare 


