Hem och Skola Degeröskolan, rf.

Verksamhetsberättelse 2017/2018
Verksamhetsåret inleddes med årsmötet
lördagen den 7 oktober 2017 i skolans bibliotek.
Årsmötet valde ny styrelse för verksamhetsåret 2017/2018 enligt följande:
Ordförande: Mira Ihalainen, kassör: Niklas Rönnberg, viceordförande: Patrick Ihalainen,
sekreterare: Susan Haanpää, webbansvarig: Nina Wendelin. Styrelsemedlemmar: Tom Nyström,
Veli-Pekka Vuori och Helena Slater.
Personalrepresentanter: Susanne Pessi och Emma Holmström
Suppleanter: Lena Koski (stipendieansvarig), Tina Koski, Carina Storbjörk och Annika Berndtsson.
Medlemsavgiften fastställdes till 12 euro.
Avgiften betalades av ca 50 medlemmar.
Under året hölls fem styrelsemöten. Efter varje styrelsemöte har ordförande skrivit ett
infomeddelande om verksamheten till alla föräldrar som skickats ut via Wilma.
Styrelsens år
Styrelsen fick några nya medlemmar och det var roligt att jobba tillsammans för en tryggare och
trivsammare skola för alla barn och vuxna. Det här verksamhetsåret satsade styrelsen på att få
startat klubbverksamheten som en del av elevernas skolvardag. Under våren fick eleverna delta i
Dj- , Lego-, och Mellanmålsklubb. Klubbarna var avgiftsbelagda och togs emot med iver. Dj klubbens höjdpunkt var deras uppträdande på styrelsen disco för åk 3-6 i mars, där eleverna fick
festa till bra musik och popcorn!
Förutom att fundera på stipendieansökningar, ordnade styrelsen i mars en föräldrakväll i
samarbete med Förbundet Hem och Skola. Katariina Alanko föreläste kring temat ”Positiv
psykologi”.
Vårterminen avslutades med den traditionella gårdsfesten där styrelsen ordnade café med våfflor,
hotdogs och mockarutor. Det fanns också både lyckohjul och lotteri. Under tillställningen
avtackades också både föregående ordförande Heidi Lithén och avgående stipendieansvariga Lena
Koski med en flaska äppelmust. Även rektor, skolfarmor och farfar, vaktmästare, köksa,
skolassistent, speciallärare och mofi- lärare fick var sin flaska. Lärarna glömdes inte heller. De fick
njuta av en somrig jordgubbstårta.
Styrelsen fortsatte även traditionen med styrelsemiddag i maj, som ett sätt att tacka för den insats
styrelsen gör i föreningen.
Under året har också webbsidan utvecklats, förbättrats och uppdaterats ivrigt.

Erhållna understöd
•
•
•

Tre Smeder: 6500 euro för bland annat vinterfrisluftsdag, Stafettkarnevalen, klubbar och
VISA-programmet
Svenska Folkskolans vänner: 500 euro för litteratur
Pro Juventute Nostra: 1 000 euro för musikutrustning

VISA-programmet
Skolans och Hem och Skolas gemensamma trivselprogram VISA (Vi tillsammans ) fortsatte även i
år. Hösten kördes igång med disco för åk 3-6 som föräldrarna i samarbete med eleverna i åk 6
ordnade. Bra musik och mycket sockrigt att köpa ifrån caféet.
Sedan ordnades julfestcaféerna. Åk 3 föräldrar tog hand om Luciacaféet 13.12 och föräldrarna i åk
4 om det andra julfestcaféet 12.12. Barnen uppträdde fint, mycket glögg och jultårtor gick åt och
fina pepparkakshus lottades ut i slutet av festen.
Midvinterfesten, som arrangeras av föräldrar i åk 2, gick av stapel 10 februari med temat Kärlek.
Vinterdagen ordnades av föräldrarna i åk 1 i Rudolf lekpark med ponnyridning och olympiska spel
den 3 februari.
Huvudsyftet med de klassvisa uppdragen är att föräldrarna jobbar tillsammans och lär känna
varandra i trevlig samvaro i form av café eller någon rolig aktivitet för hela familjen (t.ex.
vinterdagen). Evenemangen inbringar också medel till föreningen.
Sammanlagt har de klassvisa uppdragen och styrelsens evenemang inbringat ca 5 500 euro (netto)
till föreningen under verksamhetsperioden 2017/2018. Tillsammans med dessa intäkter,
medlemsavgifter och erhållna understöd har föreningen kunnat understöda bland annat följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xylitolpastiller för hela läsåret.
Fastlagsbullor till alla skolans elever under Vinterfriluftsdagen
Klubbverksamheten
Julpåsar med godis som delades ut åt eleverna innan jullovet
Författarbesök och besök av teater Berättelser 1-2-3 under våren.
Åk 6 klassresa till Särkänniemi i maj
Rekvisita för och transport till Stafettkarnevalen i maj
Bokstipendier åt alla elever i åk 1
Anskaffande av böcker till skolans bibliotek
Övernattning i skolan för åk 5-6

VISA-programmet, där de klassvisa uppdragen presenteras, finns noggrannare presenterat på
föreningens webbsida www.degero.hemochskola.fi.

