
Hem och Skola i Åbo rf 
Protokoll fört vid HoS styrelsemöte 8/06 
Plats och tid: Sirkkala skola 1.11.2006 klockan 18.30 
 
 
 
Närvarande: Pia Liljeroth, ordförande, Monika Sandberg, Cygneaus lärarrepresentant, Annica Saarela, sekreterare, Cathrine Retti-Eklund, 
Cygnaeusskolas föräldrarepresentant, Inger  Fellman, Sirkkalaskolas föräldrarepresentant, Tove Skrifvars,  Sirkkalaskolas lärarrepresentant, Eva 
Nordström, SOS föräldrarepresentant, Ursula Öhrman, SOS lärarrepresentant,  Synnöve Sandell, Katedralsskolans lärarrepresentant 
 
 
§ 1. Mötet öppnades av ordförande Pia Liljeroth kl 18:40 
 
§ 2. Föredragningslistan godkändes och föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes.  
 
§ 3. Anmälningsärenden 
Sektionernas verksamhet: SOS: Oktoberfest ordnades 27.10. 135 personer deltog. Trevlig fest. 
Vinsten från festen används för att skaffa ngt som skolan behöver. 20.1.2007 ordnas skidresa med 
buss till Himos för hela familjen, med möjlighet till övernattning. I mars-april finns i planerna att 
ordna en föreläsning för föräldrar, temat ännu öppet. 
Cygnaeus: Sektionsmöte 6.11.2006. Trafik-kampanj och skolmusiken diskuteras med San 
Törnroos. 
Sirkkala skola: Maskotklubben har startat i samarbete med Tea Langh (kulturhuset). Kockklubben 
startar först till våren (07). 
Katedralskolan: 1:ornas samtal med gruppläraren fortsätter. Skolkuratorn är en dag per vecka på 
plats i skolan. 

• insändare i Kaarinalehti om S:t Karins negativa beslut till att bygga en svensk skola (bilaga 
2) 

• K-M Wredlunds föreläsning, 37 personer deltog 
• Förbundets träff för klassföräldrar  (20-30 personer). Sammanställning av klassförälderns 

uppgift på nätet (infopaket) för alla sektioner. 
• Ställningstagande till nedskärningar inom skolsektorn (bilaga 3) och demonstration 

30.10.2006. Ett ”påverkningstillfälle ordnas på Alvarintalo 9.11. Pia deltar, ev ngn annan för 
styrelsen. 

• Avveckling av direktioner (S:t Karins föräldraförening kontaktat HoS i ärendet) 
• Antimobbninsgruppen samräff 18.10. projektledare Gun Anderson från Folkhälsan deltog. 

Fortbildning för lärare i fortsättningen. 
 
 
§ 4. Simundervisning för lågstadiet (bilaga 4). Ordförande kontaktat Outi Rinne (chef för utbildn. 
på länsstyrelsen). Pia kontaktar även Bo Rosenberg. Brev till Outi Rinne om situationen inte ändras. 
 
§5. Skolmusik 2007 (bilaga 5) 
 
§6. Trafikkampanjen (bilaga 6) 
 
§ 7. Övriga ärenden 
Cygnaeus skola: Ansökan om bidrag för material för elever som har svårt i skolan, för att den 
estetiska miljön skall bli bättre tex växter, lampor mm. Utredes. 
 
§8. Mötet avslutades 19.40. 



 
Pia Liljeroth   Annica Saarela 
Ordförande   sekreterare 
 


