
Hem och Skola i Åbo rf 
Protokoll fört vid HoS styrelsemöte 6/06 
Plats och tid: Restaurang Koulu 28.8.2006 klockan 18.15 
 
 
 
Närvarande: Pia Liljeroth, ordförande, Monika Sandberg, Cygneaus lärarrepresentant,  Synnöve Sandell, Katedralskolans lärarrepresentant, Christel 
Bergman, kassör, Annica Saarela, sekreterare, Synnöve Sandell,  Anne Kajander,  Katedrallskolans föräldrarepresentant, Cathrine Retti-Eklund, 
Cygnaeusskolas föräldrarepresentant, Inger  Fellman, Sirkkalaskolans föräldrarepresentant, Tove Skrifvars 
 
 
§ 1. Mötet öppnades av ordförande Pia Liljeroth kl 18:20 
 
§ 2. Föredragningslistan godkändes och föregående mötes protokoll gicks igenom.  
 
§ 3. Anmälningsärenden 

• Sektionernas verksamhet: Katedralskolan: 14.9.06 föräldramöte för 1-ornas föräldrar. 
Östersjökonferens 4.9.-8.9.06. Skolan har i år rekordantalet elever; 276 elever. Ett 
antimobbningsprogram har tagits i bruk (två lärare för 3-års perioder). SOS: Oktoberfest för 
föräldrar och lärare 27.10.06. Skolan har 4 st klassrum i Industriskolan. Cygnaeus: Höstens 
första sektionsmöte 4.9.2006. Skolan ger till alla elever ett Informationsblad. Skolan fått 
bollplank med klätterställning som pris (?) för att skolan deltagit i ”Skolan motionerar”. 
Sirkkala: Möte 30.8.2006 angående eftermiddagsklubbarna. Klassföräldramöte 28.9.2006. 
Sirkkalaskola är också med i ”Skolan motionerar”. Sirkkala eget infoblad för eleverna.  

• Katedralskolan tackar för stipendier (våren -06). Bilaga 2. 
• Erica Dunders erbjudande om att ordna kurser i dans i HoS regi. Diskuterades. Bilaga 3. 
• Infobladen färdiga. Bilagor (4 st) 4-7. 
• Info om Turvarys verksamhet. Bilaga 8. 
• Kommentarer gällande plan för likabehandling. Bilaga 9. 
• Åboskolorna har fått en vik. skolkurator Camilla Sundell ad 30.3.2007 
• Info om HoS till Åbo guiden (delaktighet på svenska) 

 
§ 4. Ekonomiska ärenden 

• Länsstyrelsens bidrag för eftermiddagsverksamhet beviljats till Sirkkalaskola. Bidraget 1500 
euro. 

• CG Sundells stiftelse understöder HoS med 4000 euro. Bilaga 
• Bidrag till brandsläckningsövningen för åk 7. Veritas understöder. Bordlägges till nästa 

möte, summan oklar vad HoS understöder med. 
 
§5. Höstens verksamhet och möten 

• HoS styrelsemöten hösten 2006;  tisdag 3.10.2006 kl.18:30 SOS 
onsdag 1.11.2006 kl 18:30 Sirkkalaskola 

   torsdag 7.12.2006 kl 18:30 hemma hos ordf Pia Liljeroth 
• HoS ordnar tillsammans med Folkhälsan föreläsning om alkohol och ungdomar:” Hjälp ditt 

barn att säga nej - Du som förälder i arbete mot tobak och rusmedel” som föreläsare 
fungerar Kaj-Mikael Wredlund. Tillfället ordnas 11.10.2006 kl 19:00 på Katedralskolan. 
Infoblad samt info via e-mail (klassföräldrar) skickas till föräldrar med barn på 5:te, 6:te och 
7:de årskursen. Bilaga  

• Träff för skolornas mobbningsgrupper. Ursula sammankallar, diskuterar behov och 
önskemål. 



• övrig verksamhet, inget tillsvidare 
§ 6. Trafikkampanj i samarbete med Turvary. Man försöker få med så många instanser som möjligt.  
        Pia fungerar som kontaktperson. 
 
§ 7. Ansökan om Folktingets förtjänstmedalj åt Börje Börje Gorschelnik, HoS i Åbo ansöker         
tillsammans  med HoS (moderföreningen) och Cygnaeusskola. 
 
§8. Övriga ärenden: - 
 
§9: Mötet avslutades kl 19:37 
 
 
 
Pia Liljeroth    Annica Saarela 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


