
Hem och Skola i Åbo rf 
Protokoll fört vid HoS styrelsemöte 7/06 
Plats och tid: S:t Olofsskolan 3.10.2006 klockan 18.30 
 
 
 
Närvarande: Pia Liljeroth, ordförande, Monika Sandberg, Cygneaus lärarrepresentant, Annica Saarela, sekreterare, Cathrine Retti-Eklund, 
Cygnaeusskolas föräldrarepresentant, Inger  Fellman, Sirkkalaskolans föräldrarepresentant, Tove Skrifvars, Eva Nordström, SOS 
föräldrarepresentant, Greger Lind, Sirkkalabackens föräldrarepresentant 
 
 
§ 1. Mötet öppnades av ordförande Pia Liljeroth kl 18:35 
 
§ 2. Föredragningslistan godkändes och föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes 
med en liten förändring.  
 
§ 3. Anmälningsärenden 

• Sektionernas verksamhet: SOS: Föräldramöte för 7:ornas föräldrar hållits, info om 
oktoberfesten som ordnas för föräldrar och lärare har sänts ut. Klassombudsmöte 20.9.06. 
Ordnas skidresa för hela familjen till Himos i jan 07. Föreläsning för föräldrar på våren -07, 
temat ännu öppet. Material för klassföräldrar delats ut. Cygnaeus: Sektionsmöte 4.9.06. 
Klubbverksamhet; hantverksklubb, dansklubb och salibandy/jumppagrupp (länsstyrelsens 
bidrag för klubbar). Delats ut pärm för klassföräldrar, info om klassförälderns uppgift, 1 
pärm/årkurs. Klassföräldrarna kan delta i förbundets träff i Åboland. E-maillista för 
klassombuden. Nästa sektionsmöte 6.11.2006. Sirkkala: 28.9.06 Klassföräldramöte. 
Diskussion om trafiken kring Sirkkalagatan, sammansattes en kommitté. V.47 
trafikkampanj. Telefonkatalogen för skolan tryckes gratis (sponsorer). 27.1.07 ordnas 
”Öppen dag” i skolan. Gemensamma tidningen för lågstadierna, ”Pomona”, kommer ut med 
ett nummer i oktober. Klubbverksamhet: Maskotklubb för stafettkarnevalen. Nästa 
klassföräldramöte 1.3.07. Sirkkalabacken: Har i år 36 elever (31 + 5 elever i 
Cygnaeusskola). Sirkkalabacken har ett klassrum i Sirkkalaskola. Sammanlagt 5 
klassförälder i skolan. Ny klassförälder för de lägre klasserna. Info till föräldrar med barn i 
Sirkkalabacken med begäran om e-mail-adresser för att lättare kunna informera föräldrarna. 
Klassföräldramöten hållits. 

• Insändare i  ÅU om S:t Karins negativa beslut till att bygga en svensk skola. Bilaga 2 
• Anhållan om Folktingets förtjänstmedalj för Börje G. Bilaga 3. 
• Brev från förbundet. Bilaga 4. 
• Förbundet HoS ordnar träff för klassföräldrar i Åboland. Bilaga 5. 
 

 
§ 4. Ekonomiska ärenden 

• Bidrag för 7:ornas brandsläckningsövning, HoS biviljar 360 euro. 
• Ansökan om bidrag för den gemensamma skoltidningen inskickad till Konstsamfundet. 
• Funderas över eventuell verksamhet som vi behöver budgetera medel för inför nästa år. 

 
§ 5. Information och samarbete mellan hemmen och skolan. Bilaga 
       Inger skriver en insändare i den gemensamma skoltidningen.Betonar klassförälderns uppgift. 
 
 
 
 



§ 6. Trafikkampanj i samarbete med Turvary.  
Alla skolor i Åbo har bekymmer med trafiken. Vecka 47 ordnas ett jippo ”Stanna i 
tid”. Skolpolisen, föräldrar, ev autoliitto och massmedia med. Skickas info till 
föräldrar. Reflexutdelning? Info gällande trafikvett. Insändare i lokala tidningar. 
 

§ 7. Övriga ärenden 
Antimobbningsgruppen samlats 18.10.06. Under ledning av Gun Andersson 
(antimobbninglärare) kommer gruppen att samlas. HoS bekostar vikarierna (CG 
Sundells stiftelses understöd). 
Christel Bergman: Styrelsen fundera över förslag till budget och verksamhet för år 
2007. 

 
§8: Mötet avslutades kl 20:10 
 
 
 
Pia Liljeroth    Annica Saarela 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


