
Hem och Skola i Åbo rf 
Protokoll fört vid HoS styrelsemöte 1/07 
Plats och tid: 18.1.2007 klockan 18.30 i Sirkkala skola 
 
 
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, Anne Kajander, Katedralskolans föräldrarepresentant, Synnöve 
Sandell, Katedralskolans lärarrepresentant 
 
 
§ 1. Mötet öppnades klockan 18.40. 
 
§ 2. Föredragninslistan  och föregående mötesprotokoll gicks igenom med vissa förändringar. 
 
§ 3. Anmälningsärenden 

• Sektionernas verksamhet:  Sirkkalaskola: Öppet hus 27.1.2007. Skoldag för eleverna. HOS 
har servering. Cygnaeusskola: Öppet hus 27.1.2007, Hem och skola ordnar kafé, klasserna 
bakar, föräldrar deltar. Bortglömda/kvarlämnade saker/kläder ställs ut. Det som ingen vill ha 
ges till någon insamling. Ordnas föreläsning om vänskap, samarbete (antimobbning). 
Modellbygge börjar 1.2.2007 för årskurserna 4-5, kostnader 500 euro (300 euro 
diakonipengar + 200 euro cygnaeussektions pengar). Sirkkalabacken: Öppet hus 27.1.2007. 
Kockklubb tillsammans med Sirkkalaskola för årkurserna 3-6. SOS: Himosresa 20.1.2007 
90 personer anmälda. Föreläsning ordnas under våren. Vårmöte för klassföräldrar. Sökes ny 
representant till HoS-styrelse. Föräldramöte för årskurs 9 måndagen 23.1.2007. Öppet hus 
27.1.2007. Sektionen har ny hemsida. Anskaffning av stolar och bord till skolcaféet summa 
800 euro. Katedralskolan: Ordnades basar i samband med Öppet hus i dec. Inbringade över 
2000 euro. 25.1.2007 ordnas info för årskurs 9 angående gymnasiesstudier. 

• HoS-skrivels : SOS! –trängande behov av utrymmen. bilaga 3 
• Inkommit tack från speciallärare i Cygnaeusskola. Bilaga 
• Inkommit tack från Sirkkalabackens skola för böcker. 
• E-mail från förbundet: 7.2.2007 ordnas ett seminarie (mobbning) tillsammans med 

Folkhälsan där både lärare och övriga intresserade kan delta.  
 
§ 4: Årmöte 

• Verksamhetsplan. Bilaga 
• Verksamhetsberättelse. Bilaga 
• Verksamhetsberättelserna från sektionerna samt de ekonomiska redogörelserna bör vara 

färdiga senast 31.1.2007 
• presentation av modell för redovisning av sektionernas ekonomi. bilaga. 
• Budget 15.1.2007 
• Årsmöte 13.3.2007 kl 18:30 på Cygnaeus skola. Cygnaeussektionen sköter serveringen. 
• Program för årsmötet; Lilian Vikström och Inger Dahlgren tillfrågas. Socialkompetens? 
 
 

§ 5. Inkommit förfrågan till HoS om hankenstuderande kunde få vara närvarande på HoS-
styrelsemöte. Studeranden kunde få följa med årsmötet och styrelsemötet före årsmötet. 
 
 



§ 6.Åbo Unga Teaters föreställning ”Pelle Svanlös”. HoS bidrag för teaterföreställning för 
lågstadieelever 1 föreställning/skola upptill 640 euro. Eventuellt flera föreställningar . 
 
§ 7. Övriga ärenden 
- 
 
§ 8. Mötet avslutades  kl 20.20 
 
 
 
Pia Liljeroth   Annica Saarela 
ordförande    sekreterare 
 


