FÖRENINGEN HEM OCH SKOLA
VID ÖSTERSUNDOM FOLKSKOLA RF

Protokoll - Styrelsemöte
Tid och plats: Torsdagen den 5.2.2015 kl. 18.00, Östersundom skola
Närvarande: Helen Blässar, Brita Gädda, Mia Liljeström, Tua Skand, Camilla Walch . Heidi Mollgren (med fullmakt
att rösta för Tuomas Klockars)
1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Helen Blässar. Helen valdes till ordförande för mötet

2.

Val av sekreterare
Helen Blässar valdes till sekreterare för mötet

3.

Mötets laglighet och beslutförhet
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

4.

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes

5.

Genomgång av föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes. Följande punkter behöver bekräftas från föregående mötes protokoll, gällande personer
som inte var på plats:
 Arbetets vänner ansöks i nov/dec, skickas in av Mia Lönnberg eller Tua. Mia: har du kommit åt att göra
denna ansökan?  (Tua har inte gjort det.)
 Björn skickar in redovisningarna för Sparbankstiftelsen. Björn: är detta fixat? 
 Stiftelsen Pro Juventute Nostra har beviljat Hem och Skola ett bidrag på 400 euro. Tua: har pengarna
kommit in?
 Julklapp till eleverna - Rastredskap (bollar, hopprep, peffisar) - Brita kollar om rastredskapen har kommit?
(Fakturan har redan kommit)

6.

Ekonomin
Vi har nu ca. 5000 Eur på kontot, Stinas klubbar har inte betalats än (ca 700 Eur).
Bidragsansökningar:
 Skolan önskar stöd från Hem och Skola för att kunna anskaffa pekplattor. Medan skolorna i Esbo och
Vanda till hög grad har utrustats med pekplattor, planerar Helsingfors stad inte att göra så. HBL råkade
samma dag som vårt möte, 5.2.2014, ha en artikel om hur pekplattor används i undervisningen i lågstadiet.
Alla var överens om att barnen på fritiden spenderar mer tid på elektroniska medier än vad vi skulle önska.
Dock ser vi nyttan i pekplattor som undervisningsmedel. Skolans personal kommer få utbildning i att
använda pekplattor.
Styrelsen beslöt om att ansöka om ett större bidrag från Hembygdens väl för 20 pekplattor. I ansökan
kommer vi även be om bidrag för vår övriga verksamhet (busstransporter för utflykter, klubbar,
staffettkarneval, fastlagsbullar).
 Helen gör ansökan till Hembygdens väl. Tua har botten som hon skickar till Helen.



Tua söker bidrag från stiftelsen Tre Smeder i februari. (För klassresan och andra ändamål)



Mia Liljeström skickar redovisning för pengarna som Stiftelsen Pro Juventute Nostra har beviljat Hem
och Skola (ett bidrag på 400 euro). Bidraget kan användas (enligt vår ansökan) för att "ordna
klubbverksamhet för eleverna vid Östersundom skola, samt för anskaffningar av böcker och material som
sporrar eleverna till läsning", och skall användas före 30.8.2015.
För alla klassföräldrar (t.ex Helen & Tuomas för ettorna): Om vi öppnar ett konto, skall vi öppna ett Aktiakonto för att kunna få bidrag från Tre Smeder sen när det är dags att samla in pengar för lägerskolan



7.

Kommande evenemang
Tisdagen 24.2. blir det bullar och saft för ”försenad fastlagstisdag”. Kan Mia Lönnberg beställa bullar via
Vaasan? (med faktura till HoS). Det behövs 80 bullar, plus 3 gluten- & ägg-fria bullar. Annars kan Camilla
beställa. Muggar och bullar skall hämtas till skolan på morgonen. Saft finns i Hem och Skolas skåp.
Kokon-kväll den 5. mars. Camilla fixar inbjudan och gör bokningen. Barnen hämtar pengar till skolan. (Så får
vi en viss rabatt på biljetten.)
Teater Tajmine kommer 9. mars och visar ”Olycka och elände”.
Vårutflykt till Helsingfors: HoS stöder att skolan skulle göra en vårutflykt till Helsingfors, för att besöka
Sibelius-monumentet, Uspenski-katedralen etc. En buss skulle behövas för att köra runt och guida. Skolan
kollar det praktiska.

8.

9.

Klubbverksamhet



Stina planerar hålla klubb för 6ans pojkar en timme på fredagar, plus en timme på måndagar för femmorna
En klubbtimme kostar ca 26 eur inkl kostnader



Matlagningsklubb:
o Onsdagar 14.30-16.30 skulle passa för matlagningsklubb. Det är den enda tiden då hushållssalen
är ledig.
o Tua kollar med Stina hur många barn hon tycker passar per grupp, och vilka datum exakt.
Troligtvis blir det åk 1-3 i en grupp, och åk 4-6 i en annan. Tua gör en anmälningslapp samt ber
skolan skicka ett meddelande via Wilma. Anmälning sker via email till Tua. Tua skickar ut
anmälan, vi kollar sedan efter intresse om grupperna justeras.
o Tua kollar med Stina om hon har behov att en förälder hjälper till per gång. (Kanske under hela
tiden, eller så kunde en förälder per gång komma vid slutet och hjälpa till att diska och städa.)



Helen kollar med HIFK om möjlighet för fotbollsklubb till hösten – är de intresserade att komma hit ut?



Heidi kollar upp en drama-lärare som lär vara mycket bra och jobbar på Rastis. Kulturfonden kan
eventuellt bevilja bidrag, de lär ha vissa godkända konstnärer som de stöder.

Övriga ärenden
 Inför skiften i styrelsen till våren: Låt oss se till att alla som har bottnar till olika evenemang skickar dem
till Helen.
 Problemet med parkeringen: Vi kan inte erbjuda vakter på morgonen, men understöder om Sakarinmäen
koulu vill patrullera. Vi rekommenderar att skolan skickar wilma-medelanden på nytt med uppmaning i
ämnes-fältet att skolan kommer övervaka parkeringen med vakter.





Skolan skulle vilja anskaffa en ny slags kalender till de blivande 5orna och 6orna, och samma som tidigare
för de övriga klasserna. Hem och Skola står för kostnaderna.
Helen föreslog att tidigare elever kunde bjudas in och besöka skolan, och berätta om vad de håller på med
nu. Vi har t.ex många som tagit sig långt inom idrott, och kunde berätta om sina upplevelser för de yngre.
Helen kollade även intresse att ordna en större fest till hösten, för att samla in pengar till Hem och Skolas
verksamhet. Responsen var positiv – det återstår dock att fråga runt vilka föräldrar som skulle ha lust att
engagera sig. Helen återkommer om saken .

Möte avslutades kl 20.00
Nästa möte 16.4.2015 kl 18.00

Östersundom 6.2.2015

Helen Blässar
Ordförande

Helen Blässar
Sekreterare

