
Hem och Skola i Åbo rf
Protokoll fört vid HoS styrelsemöte 9 /07
Plats och tid: 29.11.2007 hemma hos ordf. Pia

Närvarande: Pia Liljeroth, ordförande, Annica Saarela, sekreterare, Christel Bergman, kassör, Carolina Strandman, 
Cygnaeus lärarresp, Cathrine Retti-Ekman, Cygnaeusskolas föräldrarepresentant, Greger Lind, Sirkkalabackensskolas 
föräldrarepresentant, Annette Lehtosaari, Sirkkalaskolas föräldraresp., Tove Skrifvars, Sirkkalaskolas lärarresp, 
Synnöve Sandell, Katedralskolans lärarresp.

1. Mötet öppnades kl 18:40 av ordf Pia Liljeroth
2. Föredragningslistan godkändes med vissa tillägg och omändringar, föregående 

mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.
3. Anmälningsärenden
• Sektionernas verksamhet: Cygnaeusskola: 29.10.07 sektionsmöte. 2 personer 

från joukkoliikennetoimisto har varit utanför skolan och kollat hur bussarna 
kör. Stegvismaterialet kommit, i användning. Kostnader totalt för materialet; 
361,17 euro (380 euro beviljades). Sirkkalaskola: Skolan kommer att delta i 
projektet ” Kiva koulu” fr o m hösten 2008. Trafikjippot; 13 föräldrar deltog. 
ÅU och RadioVega var på plats. Vid trafikjippot delades ut reflex och russin i 
små paket. Kockklubben med 16 deltagare har avslutats.  Sirkkalabacken: 
Pepparskaksbakning för föräldrar och elever ca 30 personer var och bakade. 
SOS: Skolan har utfört en trivselundersökning bland eleverna. Katedralskolan:  
15.12. ordnas julbasar, eleverna är lediga istället 7.12.2007. Kuratorn samtalar 
med alla ettor.

• info om Turvary foruumi. bilaga
• Brev till Bo Rosenberg och hans svar i ÅU. bilagor.
• Skrivelser angående undervisningsarrangemang från undervisningsnämnden, 

svenska sektionen. bilaga
• På regionträffen pratade Ann-Sofie Nyberg-Ölander om krishantering, aktuellt 

med händelsen i Jokela. 

4. Ordnande av skoldisco i HoS Åbo:s regi
HoS har en gruppansvarsförsäkring. Styrelsemedlemmarna är ansvariga för discot 
ifall discot ordnas i HoS regi. Olycksfall och förstörelse av egendom ersätts om HoS 
slarvat med övervakningen. Respektive sektion kontaktar rektorerna: Disco kan 
ordnas i samarbete med HoS i fortsättningen om rektorerna anser att det är ok.

5. Samarbete om skolpjäs samt föräldramöte om skilsmässa.
Pjäsen rekommenderas för 6-10 åringar. Dagtid pjäs för barn (Åbo svenska teater, 
vecka 10) pjäsen tar 1 h. 
För föräldrar visas vuxenpjäs på kvällen och hålls en paneldiskussion med 
Marthaförbundets verksamhetsledare, pjäsens författare, regissör Annika Cleo, en 
förälder och en kurator (Paneldiskussion +paus + pjäs kl 18:30-21:00).



Diskussion kring antalet föreställningar; en föreställning för barn 700 euro (315 
platser) En föreställning gratis. Lärarnas deltagande på kvällen gratis (ersätts som 
fortbildning).
HoS skulle bevilja pengar för föreställningar, åk 1-6 ca 720 elever + lärarna + 
förskolan? åk 1-4 ca 450 elever, 2 föreställningar, om hela lågstadiet 3 
föreställningar.
Pia skickar ut info om pjäsen till rektorerna. Tar även reda på om pjäsen passar för 5 
och 6:or. 
Betalar HoS vuxenpjäs-föreställningen? Erbjuds föräldrarna gratisbiljett?

6. Övriga ärenden; -
7. Årsmöte
Årsmöte 12.2.2008 i Cygnaeusskola kl 18:30 Sektionernas verksamhetsberättelser 
och bokslutsredovisningar färdiga senast 14.1.2008. Barnkörerna som startat i 
skolorna bes att delta. Carolina kollar med utrymmet . Revisorerna kontaktas av 
Christel. Catharine kollar med serveringen.

8. Vårens verksamhet och mötesdatum
Vårens första styrelsemöte 17.1.2008 kl 18:30 i Sirkkala skola. Följande möte 
27.2.2008 SOS kl 18:30.

9: Ekonomiska ärenden
Greger: Ansökan inkommit från speciallärare Johanna Lindfors om understöd för 
klockor (icke digitala) i undervisningen a 30 euro/st x 3= 90 euro. HoS styrelse 
beviljar enhälligt summan till anskaffning av klockor.

10. Mötet avslutades kl 20:30

Pia Liljeroth Annica Saarela
ordförande sekreterare


