
Hem och Skola i Åbo rf 
Protokoll fört vid HoS styrelsemöte 9/06 
Plats och tid: Hemma hos ordförande Pia Liljeroth, Heikkilägatan, tid:  7.12.2006 kl. 18.30 
 
 
 
Närvarande: Pia Liljeroth, ordförande, Monika Sandberg, Cygneaus lärarrepresentant, Annica Saarela, sekreterare, 
Cathrine Retti-Eklund, Cygnaeusskolas föräldrarepresentant, Tove Skrifvars,  Sirkkalaskolas lärarrepresentant, Eva 
Nordström, SOS föräldrarepresentant, Ursula Öhrman, SOS lärarrepresentant,  Greger Lind, Sirkkalabackensskolas 
föräldrarepresentant, Christel Bergrman, kassör. 
 
§ 1. Mötet öppnades av ordförande Pia Liljerot kl 19:25 
 
§ 2. Föredragningslistan godkändes och föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes 
med små förändringar (Greger Lind var ej närvarande). 
 
§ 3. Anmälningsärenden 

• Sektionernas verksamhet: SOS: Vinst från oktoberfesten 1129 euro, 1000 euro till SOS:s 
cafeverksamhet, anskaffning av bl a stolar och bord. Resa till Himos för familjer med barn i 
SOS 20.1.2007. Ordnas en föreläsning för föräldrar i mars-april -07. Sirkkalaskola: 
Maskotklubb börjat, tillräckligt med deltagare? Sirkkalabacken: Skolan hade 
pepparkaksbak 20.11.2006. Katedralskolan: Skolans 730 årsjubileum ordnades 5.12.2006. 
Eleverna framförde en kavalkad. Cygnaeusskola: Eftermiddagsklubben ”Modellbygge” 
börjar. Vid ”Öppethus-dagen” 27.1.2007 ordnas föreläsning om mobbning, föreläsare från 
HoS förbundet. 

• Trafikjippot 24.11.2006; På plats var de lokala tidningarna (TS, ÅU) samt TV och radio. 
HoS sammanställer tillsammans med Turvary  varje skolas ”riskställen” och skickar det på 
både svenska och finska till Åbo Stads Miljö- och planläggningsbyrå. Statistik gällande 
varje skola. 

• Folkhälsans erbjudande om att sälja kalendrar och förtjäna till klasskassan. 
• Skolklasser som hjälper till vid Dunk (Skolvårmusik). 4 klasser har anmält sitt intresse. 
• Info från Förbundet HOS. Vebsida: www.minfamilj.fi 
• Simundersvisningen i de svenska skolorna 
• Negativt beslut angående förtjänstmedaljansökan. Nytt försök. 
• Pia deltagit i seminarie för nedskärningar inom skolväsendet (från dagvård till 

yrkeshögskolenivå)  9.11.2006. Ordentliga nedskärningar i timresurserna. 
• info från föreningsrådet 
• Vasaramäkiskolas elever kommer på Lucia till Sirkkalaskola 
 

§ 4. Ekonomiska ärenden 
• Cygnaeuskolas ansökan om bidrag på 500 euro för temabaserad litteratur beviljas därtill 

finns diakonipengar kvar 137 euro 
• Sirkkalaskola beviljas 300 euro för anskaffning av idrottsmaterial 
• Medlemsavgift: inbetalda 472 st.  
• HoS kassa; 21.281.90 (4000 euro reserverat för skolornas gemensamma tidning) eller 

slutsumma 17.804.20 ? 
• kostnaderna för antimobbningsgruppens träff, 760 euro 

 
§ 5. Antimobbningsarbete 
           Fortbildning med Katja Andreasson. Övrig verksamhet, funderas över till nästa möte 



 
§ 6. Vårterminens verksamhet och möten 
           torsdag 18.1.2007  kl 18:30 Sirkkalaskola 
 onsdag 14.2.2007 kl 18:30 SOS 
 tisdag 13.3.2007 ÅRSMÖTE! kl 18:30, styrelsen samlas kl 17:45 Cygnaeusskola 
 måndag 16.4.2007  kl 18:30 Katedralskolan 
 tisdag 8.5.2007 kl 18.30 Restaurang Koulu 
 
§ 7. Övriga ärenden. 
 Diskussion kring elevkårens verksamhet i gymnasiet. 
 
§ 8. Mötet avslutades kl 21.10 
 
 
Pia Liljeroth   Annica Saarela 
ordförande   Sekreterare 
     
 
 

 
 
 

 
 


