
                                Hem och skola i Åbo r.f 
                                STYRELSEMÖTE 
 
                     S:t Olofsskolan, 14.2. 2007 kl. 18.15 
                               MÖTESPROTOKOLL 2/-07 
 
Närvarande: Pia, Christel, Synnöve, Ursula, Eva, Tove, Inger, Greger, Anne, Monica, 
Cathrine 
 

1. Mötet öppnades av ordförande kl.18.34. 
2. Föredragningslistan godkändes.  Det föregående mötesprotokollet   
     1/-07 kunde inte genomgås pga. att sekreteraren var borta.  
3. Anmälningsärenden  

• Verksamheten i skolorna 
CYG: Två mycket uppskattade anti-mobbningsföreläsningar av Ann-
Louise Strengell ordnades under Öppet Hus-dagen 27.1. Caféet under 
Öppet Hus-dagen inbringade ca 1000� . 
SIRB: Konstaterades att det varit oroligheter bland eleverna. Lärarna har 
tagit i saken och bl.a. listat förhållningsregler. I syfte att förebygga retande 
under raster ska föreståndare Marita Waris ska gå runt i Sirkkalas klasser 
och informera eleverna om de speciella behoven Sirkkalabackens elever 
har. 
SIR: Öppet hus-dagen 27.1 konstaterades ha varit mycket lugn och lyckad. 
Caféet inbringade ca 600� , vilket var nytt rekord för Sirkkala. 
Matlagningsklubben som nu är igång har 16 deltagare och leds av Annica 
Lahtinen och en annan ledare. Inför nästa termin får eleverna föreslå 
klubbar de skulle vara intresserade av. 
SOS: Öppet Hus-dagen 27.1 samlade ca 200 nöjda föräldrar. 
Planeringen av de nya utrymmena i TAD-centret är i gång i skolan. 
KAT: Bänkskuddardag för abiturienterna samt gammeldans för åk 2 på 
kommande 15.2. 

• Vanheimpainliittos undersökning ”Föräldrabarometern”. Konstaterades att 
vi konsulterar Christel v. Frenckell-Ramberg om HoS ska sprida den infon 
till alla föräldrar eller om endast styrelsemedlemmarna får 
Vanheimpainliittos info. 

• KiVa skola – seminariet 7.2 samlade både lärare samt annan skolpersonal 
samt föräldrar. Under seminariet gavs info om det stora 
antimobbningsprogrammet KiVa skola som nu är under arbete och fr o m 
2009 ska nå ut till alla skolor i Finland. 

• I nästa styrelse- och årsmötet 13.3 deltar 6-7 Hanken-studerande samt en 
av deras lärare. 

• Delaktighetsmötet skickat ut info 13.2. 
• Styrelsen har mottagit ett skriftligt tack av Sirkkalabacken för 

bokdonationen de fått. 
 

  
 

4. Årsmötet  
• Kassören redovisade bokslutet för år 2006. 



• Konstaterades att verksamhetsberättelsen för år 2006 ännu ska 
kompletteras. 

• Budgeten för år 2007 diskuterades. 
• Årsmötet hålls 13.3 kl 18.30 i Cygnaeus skola. Föreläsare på årsmötet är 

Inger Dahlgren och hon föreläser om social kompetens. Styrelsen 
sammanträder före det kl 17.45. 

• Beslöts att sätta in en annons i ÅU 3.3 samt skicka en skriftlig 
årsmötesinbjudan till hemmen. 

 
5. HoS och Turvarys gemensamma initiativ om trafiksäkerheten i skolorna  

• En gemensam text har gått till Åbo stads miljö- och planläggningsbyrå. 
      

6. Ekonomiska ärenden 
• En understödsansökan till CG Sundells stiftelse beslöts att bordläggas till 

senare. 
• En ansökan om bokstipendium till SFV ska göras. 
• Fördelningen av pengar till skolorna ska beslutas på mötet i april. 
• Ansökningar görs till Länsstyrelsen för att få statsbidrag för ordnandet av 

hobbyinriktad eftermiddagsklubbverksamhet för elever i åk 3-9. 
• Cygnaeus skolas ansökan om utgifterna (208,40 � ) för föreläsningen 

”Mobbning i skolan” med Ann-Louise Strengell under Öppet hus 27.1 
godkändes. 

• Sirkkalabackens ansökan om understöd (145 � ) för ”Pelle Svanslös” 
teaterbesök beviljades. 

• Beslöts att lärarna i de olika skolorna ska av sina kolleger begära förslag 
till aktiviteter och användandet av ekonomiska medel. 

      
7. ÅU:s artikel om mobbning 

Konstaterades att HoS inte kan uttala sig i specifika fall. Styrelsen kan dock 
inbjuda till ett diskusionstillfälle mellan parterna men kan inte ta ställning i 
specifika ärenden. 
Diskuterades att HoS kunde understöda ekonomiskt med att t ex erbjuda 
professionell arbetshandledning åt de berörda parterna. Möjliga konsulter att 
erbjuda kunde t ex vara Gun Andersson och Ann-Louise Strengell. Mötet 
konstaterade också att det råder nolltolerans gentemot mobbning i skolorna. 
Vidare diskuterades det att även skolpolisen kan kontaktas i mobbningsfall. 

  
8. Övriga ärenden 

• En valdiskussion tillsammans med Turvary ordnas 2.3 kl 10.30-11.00. 
 
9. Mötet avslutades kl. 20.50. 

 
 
 
____________________________             ____________________________ 
Pia Liljeroth, ordförande                              Tove Skrifvars, sekreterare för mötet 
 


