
Hem och Skola I Åbo rf 
Protokoll fört vid HoS styrelsemöte 5/06 
Plats och tid: Restaurang Koulu 15.5.2006 klockan 18.15 
 
 
 
Närvarande: Pia Liljeroth, ordförande, Monika Sandberg, Cygneaus lärarrepresentant, Greger Lind,  Synnöve Sandell, Katedralskolans 
lärarrepresentant, Christel Bergman, kassör, Annica Saarela, sekreterare, Carola Mattsson , Cathrine Retti-Eklund, Cygnaeusskolas 
föräldrarepresentant, Inger  Fellman, Sirkkalaskolans föräldrarepresentant. 
 
 
§ 1. Mötet öppnades av ordförande Pia Liljeroth kl 18:20 
 
§ 2. Föredragningslistan godkändes och föregående mötes protokoll gicks igenom.  
 
§ 3. Anmälningsärenden 

• Sektionernas verksamhet: Cygnaeus: Skolskjortan färdig, beställningar på skjortan 
tas emot. (bilaga). Anskaffats rastkorgar för pengar som beviljats från HoS. 
Blivande 1:ors föräldrar har bekantningskväll 17.5.2006 på skolan, Pia deltar och 
informerar om HoS. Sirkkala skola: Klubbar som skulle ha börjat under våren fick 
inte tillräckligt med deltagare, ordnas på nytt hösten -06. Carina Kristola-Backlund 
är ny klubbansvarig. Redovisning över fritidsklubbens och Sirkkala sektions 
konton, kontorättigheterna överförs från Petra Zilliacus till Lena Hindström-Pesu. 
(se bilaga). Gårdsfest ordnas 17.5.2006 kl 18:00, annons i ÅU lörd. 13.5.2006. 
Kampanj: Skärmfri vecka (innebär ingen TV, data eller spel), gav inget större 
utbyte. Sirkkalabacken: Hela skolan på utfärd til Tammerfors, utmärkt resa. Från 
och med hösten finns från Sirkkalabacken 6 elever, 1 lärare och 1 assistent i 
Cygnaeusskola. se bilaga. SOS: Arbetsgrupp för höstfesten. Årskurs 8 har besökt 
Brusaby och årkurs 7 Ahtela. Årkurs 9 har sitt program för avslutningen under 
kontroll. Katedralskolan: Sektionens hemsida sköts av Herman Norrgrann. Från 
resultaten från demokratiundersökningen som gjorts i skolan framkom olika små 
problem. Utvecklingsamtal förts för 1:or och 2:or. Ny kurator igen, hur ser hösten 
ut? Behövs absolut en kurator i Katedralskolan. Skolan aktiverat sig angående 
antimobbningsplan (fått Åbolands folkhögskolas plan som grund). 

• Gåkampanjen tillsammans med Folkhälsan i höst. HoS lovat sprida material i 
skolorna. 

• Föreläsning om alkohol hösten -06 eventuellt för 5:ors och 6:ors samt 7:ornas 
föräldrar hösten -06. Samarbete med Folkhälsan. Föreläsare Kaj-Mikael 
Wredlund? 

• HoS fått inbjudan från Yle; Digi-info. 
• HoS deltar ej i Åbo-dagen 17.9.2006 
 

§ 4. Infobrevet för hösten 2006 
Texten förkortas-> ny version. Infosidorna från de olika sektionerna bör vara klara för 
tryck 15.8.2006. Infobrevet trycks på färgat papper. Cathrine har lovat distribuera 
infobrevet till skolorna 25.8.2006.  

 
§5. Anhållan om understöd för hejarklackens utgifter för resan till Stafettkarnevalen. Se bilaga. 
 Beviljas för Sirkkala och Cygnaeusskola. 
 
 



§. Höstens verksamhet och möten. 
 Höstens första möte 28.8.2006 kl 18:15 på restaurang Koulu 
 
§. Övriga ärenden 
 Inga 
 
§. Mötet avslutades kl 19:20 
 
 
 
 
Pia Liljeroth   Annica Saarela 
Ordförande   sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 

 
 


