
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F. PROTOKOLL

HoS styrelsemöte  9/2008

Tid och plats: 22.10.2008 kl. 18.30 St Olofsskolan 

Närvarande Nyberg, Lars Ordförande
Leppäkari, Marith Sekreterare

Anckar, Christine Cygnaeus representant
Kontturi-Salmi, Annika SOS lärarrepresentant
Lehtosaari, Annette Sirkkalas föräldrarepresentant
Liljeroth, Pia Katedralskolans föräldrarepresentant
Lindfors, Christel SOS föräldrarepresentant
Sandell, Synnöve Katedralskolans lärarrepresentant
Skrifvars, Tove Sirkkalas lärarrepresentant

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.34
Christine Anckar deltog i mötet och representerar Cygnaeus skola

2.  Fastställande  av  föredragningslista  och  genomgång  av  föregående 
mötesprotokoll

Föredragningslistan godkändes. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3. Ekonomin
Det har kommit bra in med medlemsavgifter. Det har funderats ifall det 
behövs ansvarsförsäkring och utredningen fick till svar av Veritas att det 
finns en takorganisations-försäkring som räcker, så det är ingen ide för 
föreningen att teckna försäkring. 
Lars söker från bidrag från Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond 
samt från Åbo stads kulturnämnd vars ansökningstid går ut i oktober.

4. Anmälningsärenden
Cygnaeus: Har öppet hus 24.1.2009

Sirkkala:  Oktoberfesten  ordnas  24.10.2008.  Klassföräldramöte 
24.09.2008, bra uppslutning och öppet hus ordnas 31.01.2009

St  Olofsskolan:  Klassföräldramötet  hade  bra  uppslutning,  förutom  att 
niorna var dåligt representerade. Handarbetes och musik klubbarna har 
startat. Ordnar Oktoberfesten 2009. Öppet hus 10.01.2009

Katedralskolan: Besöker Borgå 27.11.2008. Det är sex bussar med elever. 
08.12.2008 är en ledig skoldag och 13.12.2008 ordnas basar.



Sirkkalabacken:  Klassföräldrarna hade möte 15.10.  Huvudklassföräldrar 
är  de  nya  klassföräldrarna  Eva-Lisa  Heininen  och  Pirjo  Kuusinen  som 
delar på uppgiften. Skolan har tillsammans fem klassföräldrar (för åk 1, 2, 
3-4, 5-6, samt högstadiet)

5. Övriga ärenden 
a) Möte  gällande  gemensamma  ansökningar  den  03.11.2008  kl.  18, 
Restaurang Koulu.  Lars, Annette, Elise och Pia deltar.

b)  Hem och Skolas årsmöte inom mars månad. Vem som talare? Olika 
förslag utreds.

c) Regionalträff i Pargas den 12.11.2008 (Bilaga 1)

d) Seminarium om elevvård den 26.11.2008 (Bilaga 2)

e) I ÅU näms det om ett intressant sorasyster-projekt som från Sverige 
närmar sig oss via Åland. Det rör sig om äldre töser som fungerar som 
stödpersoner åt yngre (dvs. ungefär gymnasie-ettor åt högstadieflickor). Är 
detta något som kunde intressera Åbo?

f) Turku kalenteri yhdistys hakemisto har skickat en förfrågan om vi vill 
vara med i registret. Det finns en egen för den svenska verksamheten och 
våran verksamhet sker på svenska och är bunden till de svenska skolorna 
i Åbo så Hem och Skola tackar nej.

g) Svenska dagen den 06.11.2008. Kunde veckan uppmärksammas på 
något sätt i skolan och med eleverna i focus. Samarbete med finska 
skolor?

h) St Olofsskolan och Cygnaeus skolans sektioner vill diskutera 
möjligheten att kordinera information och kanaler för hjälp med svenska 
psyko sociala problem. 

6. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet 19.23. Nästa möte hålls torsdagen den 4.12 
kl. 18.30, Puolalaparken 4.

Lars Nyberg Marith Leppäkari
Ordförande Sekreterare 


