
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 
 
Hem och Skola i Åbo r.f. 
Inskriven i Föreningsregistret som nummer 79897.  
 
Föreningens medlemmar: 
 
Samtliga familjer med barn i någon av de fem svenskspråkiga skolorna i Åbo är 
medlemmar i föreningen Hem och Skola i Åbo r.f. Föreningen hade vid årets slut (2014)  
388 familjer med 605  barn som betalande medlemmar. 
 
Organisation: 
 
 
Lena Hindström-Pesu, ordförande 2014-20 
   
Vid årsmötet 21.4.2015 valdes styrelsen för 2015: 
 
Sara Nordling (Sirkkala föräldrarepresentant) valdes till sekreterare, 
Annette Lehtosaari valdes till kassör. 
  
Övriga medlemmar: 
 Annette Palanen (Cygnaues föräldrarepr.), Johan Pelo (Cygnaeus lärarrepr.) 
  
                     Hege Björö-Vesterinen (Sirkkala lärarrepr.), Peter Nylund (Sirkkalabackens 

föräldrarepr.) 
                     
                    San Törnroth (Katedralskolans föräldrarepr.), Kenneth  Nygrén (S:t 

Olofsskolans lärarrepr.) 
 
                    Lasse  Nyberg (S:t Olofsskolans föräldrarepr.), Synnöve Sandell 

(Katedralskolans lärarrepr.) 
 
 
Verksamhetsgranskare: 
Catharina Martin och Peter Törnroth valdes till verksamhetsgranskare; 
suppleanter: Åsa Jakas och Svante Wahlbeck. 
. 

 
Styrelsemöten: Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året. 
 
Medlemskap: Föreningens medlemskap i andra organisationer har inte ändrats. 

Föreningen är medlem av Förbundet Hem och Skola i Finland samt Svenska 
föreningsrådet i Åbo. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Intressebevakning: 
 
Sirkkala skolas inneluftsproblem samt återkommande läckage i taket i Kärnhuset har varit 

fortsättningsvis aktuella våren och hösten 2015. 
 Den sk. inneluftsgruppen vid Sirkkala skola har fortsättningsvis varit aktiv under årets 

lopp. 
 
 
Kultur: 
 
HoS r.f. har som vanligt understött samtliga svenska skolors deltagande i 
Stafettkarnevalen .Åk 9 i SOS har dessutom sponsrats för att kunna genomföra sitt 
sedvanliga besök till riksdagen. 
 
Ekonomin: 
 
Vår ekonomi bygger till stor del på beviljade understöd samt medlemsavgifter från våra 
medlemmar.  Hösten 2014 gjordes ett försök med att endast skicka ut 
betalningsinformation via e-postbrev till föräldrarna i respektive skola och tyvärr visade sig 
detta inte lyckas. Bortfallet bland betalda medlemsavgifter var markant och hösten 2015 
sändes bankgiro åter ut. 
 
Klubbverksamheten: 
 
Föreningen brukar ansöka årligen om bidrag för klubbverksamheten från ELY-keskus. 
Här nedan uppgifter om finansieringen av klubbarna per 31.12.2015: 
 
Sirkkala: 
Oanvänt bidrag 
från tidigare år: 2.299,94 euro (använts före 31.5.2015) 
Beviljade bidrag:        2.100,00 euro 
Kostnader:                     2.694,16 euro   
Oanvänt bidrag:         1.707,78 euro  Bör användas per 31.5.2016 
 
St Olofsskolan: 
  
Beviljade bidrag:    800,00 euro 
  
Oanvänt bidrag:    800,00 euro Bör användas före 31.5.2016  
 
Cygnaeus: 
Oanvänt bidrag 
från tidigare år:                  359,58 euro (använts före 31.5.2015)    
Beviljade bidrag: 2.000,00 euro 
Kostnader:     359,58 euro 
Oanvänt bidrag: 2.000,00 euro (Bör användas per 31.5.2016) 
 
 



 
Katedralskolan: 
 
Beviljade bidrag: 800,00 euro 
Oanvänt bidrag: 800,00 euro Bör användas per 31.5.2016 
 
  
 
 
Utbetalda stipendier: 
 

Det har utbetalats på våren 2015: 

50 €/klass i Sirkkala 2 klasser, Cynkkan 4 klasser och en klass i Sirkkalabacken totalt  

300 €. I S:t Olofsskolan betalades ett stipendium per klass i åk 9 dvs. 6 klasser á 75 € och 

i Katedralskolan betaldes 2 x 100 €, totalt 200 €. Sammanlagt betalades i stipendier 975 €. 

 
 

Sektionernas verksamhetsberättelser 2015: 
 
Cygnaeus sektion: 
 

Hem och skola Cygnaeus sektion har under år 2015 haft flera möten tillsammans med 
skolan. Under möten har vi arbetat med att förbättra samarbete, pratat om skolans roll 
som värdegrundsmodell och försökt arbeta med att förnya föräldramöten. 

De årliga händelserna Öppet Hus café och trafikjippo har även 2015 varit på tapeten. 
Öppet Hus är en viktig del av vår verksamhet för under den dagen får vi in en stor del av 
vår ekonomi för följande år. Öppet Hus café genomförs tillsammans med föräldrar från alla 
klasser och det är en viktig händelse under året. Föräldrarna har möjlighet att bekanta sig 
med lektionerna och under rasten kan de träffa andra föräldrar i café. 

Trafikjippot är en årlig händelse som görs den 20.11 på Barnens Rättighetsdagen. Skolans 
motto är att alla barn har rätt till en trygg skolväg. Detta år hade vi synlighet som tema. Vi 
hade gjort modelldockor med och utan reflex som var fastsatta på ett visst avstånd. Med 
hjälp av detta försökte vi visa till eleverna hur svårt det är att se ett barn som inte har reflex 
och hur mycket bättre ett barn med reflex syns. 

Under 2015 satsade vi all klubbverksamhet på Stafettkarnevalen eftersom skolan gjorde 
ett beslut att alla som vill åka iväg och springa får åka med. Sektionen bekostade även en 
extra buss så att alla som ville kunde åka med. 

Sektionen har även bidragit med att gör gården trivsammare och fortsätter med det även 
nästa år. Vi understöder elever och medfostrare med stipendier och presentkort, bjuder 
elevkåren på ett tack på våren och kommer ihåg skolans kök med en kaka varje vår. 



Under året har vi även diskuterat mycket hur vi kan i framtiden stöda klasserna att samla 
in pengar till lägerskolan och gjort ett gemensamt infoblad med skolans händelser under 
varje årskurs. 

Annette Palanen 

 
 
Sirkkala och Sirkkalabackens sektion: 
 

Eftermiddagsklubbar 

Våren 2015 fortsatte den populära dansklubben med bland annat hiphop, salsa och street 
dance. Som ledare fungerar en studerande som själv aktivt dansar modern dans. 
Dessutom har det hållits en djurklubb där barn erbjöds möjlighet att bekanta sig med djur 
som hästar och hundar under våren. Under vårterminen startade också en ny 
schackklubb. 

Under hösten 2015 fortsatte schackklubben och på grund av stort intresse startades en ny 
grupp för nybörjare. Klubben för dem som börjat redan under våren fortsatte också. Några 
elever deltog i skolmästerskap i schack i början av hösten. Också djurklubben fortsatte 
under hösten. Många barn har i dag ingen naturlig kontakt med djur och den här klubben 
har väckt stort intresse. 

Klubbarna hålls med bidrag från NTM-centralen. 

Övrig verksamhet 

Öppet hus 

Skolans öppet hus-dag ordnades detta år lördagen den 17.1 2015. Hem och Skolas café 
inbringade ca 950 euro. 

Gårdsfest 

Gårdsfesten hölls i år den 12 maj och ordnades som tidigare av fjärde klassens elever och 
föräldrar. Årets tema var cirkus. 

Oktoberfest 

Oktoberfesten för föräldrar och lärare hölls i oktober och temat var Vilda Västern. 

Trafikjippot 

Det traditionella trafikjippot vid Sirkkala skola ordnades 6.11. Jippot uppmärksammades av 
lokala medier, Åbo Underrättelser, radio Vega Åboland samt Turun Sanomat. Föräldrar 
patrullerade vid övergångsställena och delade ut reflexbrickor åt eleverna. 

 



 

Läsnatten 

Den 27.11 ordnades läsnatten för elever i åk 3-4 och deras föräldrar. Det här var tredje 
gången det ordnades läsnatt i Sirkkala. Jean Lindén och Sanna Isomäki höll i trådarna. Ett 
50-tal personer övernattade i skolan och läste böcker. Hem och skola bjöd på kvällsmål 
och frukost. 

Anskaffningar 

Telefonkatalog 

Sirkkalas telefonkatalog uppdaterades och trycktes under hösten. Upplagan var åter 450 
stycken, så att föräldrar som bor på skilda adresser får var sitt exemplar. 

Schackbräden, t-skjortor, dator och elpiano 

Schackbräden skaffades till schackklubben och t-skjortor till stafettkarnevalen. Dessutom 
beslöt sektionen att understöda skolan genom att köpa ett elpiano och en Mac dator. 
Dessa inköptes först våren 2016 men beslutet fattades under 2015. 

Klassföräldramöten 

Klassföräldramöten hölls i mars och oktober. 

Övriga aktiviteter, Kärnhuset 

Hem och skola har haft en inneluftsgrupp bestående av Petter Rönnlöf, Petra Lindblad och 
Hannah Tönnes-Krogell för att koordinera föräldraaktiviteten kring det fuktskadade 
Kärnhuset. Gruppen har varit mycket aktiv under hela 2015. Våren 2016 beslöt Åbo stad 
äntligen att Kärnhuset skall rivas. 

Webbsidor Sektionens hemsidor finns på adressen http://sirkkala.hemochskola.fi och 
uppdateras av Jean Lindén. 

Andreas Slama, huvudklassombud; e-post: andreas.slama@kolumbus.fi, tfn. 040-5032034 

 
 
 
S:t Olofsskolans sektion: 
 
Under det pågående läsåret har Hem och Skola i Åbo stött verksamheten i S:t Olofsskolan 
främst genom stöd av transporter. Traditionellt har föreningen åter betalat alla 
transportutgifter i samband med Stafettkarnevalen. Dessutom har studiebesök för åk 9 
subventionerats av Hem och Skola.  
 
Skolans läsprojekt och novelltävling får också stöd av föreningen, liksom 



vänelevsverksamheten. En ytterligare tradition där föreningen bistår är tårtbjudningen för 
åk 9 under läsårets sista skoldag. 
 

Lasse och Kenneth 
 
 
Katedralskolans sektion: 

 

Under året har Föreningen Hem och Skola i Åbo understött skolans verksamhet genom att 
bekosta en måltid för elever på besök i CERN. Föreningen har också, såsom tidigare, 
bidragit med stipendier, som utdelades till två elever på våravslutningen. Vidare har 
föreningen förmedlat klubbpengar från NTM-centralen, vilka använts för övning och 
framförande av musikal. Föreningens årsmöte hölls i ett av Katedralskolans tillfälliga 
utrymmen. Studerandekårens styrelse arrangerade då serveringen, med bidrag från 
föreningen. Under skolans föräldramöte för årskurs 1, som hölls under början av hösten, 
informerades föräldrarna om föreningens verksamhet. 

San Törnroth och Synnöve Sandell  

 
 
 


