
Hem och skola, Degeröskolan rf, Verksamhetsberättelse 2010-2011 
 
Verksamheten inleddes med årsmötet den 28.9.2010. Medlemsavgiften beslöts bibehållas vid 10 €. 
Medlemsavgiften har under året betalts av 78 personer, 47 familjer (dvs 31 familjer som betalat för båda 
föräldrarna), vilket är mera än förra året. 
Årsmötet valde för verksamhetsåret 2010-2011 Ingrid Rönnow till ordförande, Pia Valtanen 
till viceordförande, Helena Sundberg till sekreterare och Robin Lindeberg till kassör. 
 
Styrelsens sammansättning var följande:  
Ingrid Rönnow, ordf.    Suppleanter:  
Helena Sundberg, sekr   Leena Sahlström  
Pia Valtanen, vice ordf   Mia Montonen  
Robin Lindeberg   Christel Feodoroff 
Anders Hedman   Cristian Conrad 
Heidi Lithén    Monica Weber 
Anna Finnilä    Anne Lönnfors  

 
Under året hölls 6 Hem och Skola möten. 

Under skolans Öppet Hus-dag ordnade föräldrarna i klass 4 Café i biblioteket. Caféet var synnerligen välbesökt och 
kan ses som en trevlig tradition! 

Föräldrarna i åk 3 ordnade Luciamorgonens traktering för både barn och de inbjudna föräldrarna i åk 3.  

Eleverna i åk 6 fick möjligheten att under Ylva Edlunds ledning skriva sin pjäs, som framfördes på skolans julfest i 
Brändö skola. På julfesten fick varje elev den traditionella julpåsen, som packats ihop av H o S- aktiva föräldrar. Åk 
5 sålde ”snurrturer” till lyckohjulet under julfesten för att dryga ut sin lägerskolekassa samt trakterade alla med 
kaffe och sött/salt tilltugg. 

Discot ordnades av åk 6, åk 5 stod för trakteringen i form av popcorn, mockarutor och läskande drycker samt godis. 

Tvåorna ordnade den traditionella Midvinterfesten lö 5.2 i Degerö lågstadieskolas matsal.  

Åk 1 ordnade en vinterfriluftsdag tillsammans med Piltens föräldraförening i Hertonäs idrottspark 20.3. 

Under våren fick eleverna i åk 5-6 under 1 gymnastiklektion lära sig discodans under ledningen av en danslärare 
från Step Up School. 

Alla klasserna fick material för julpyssel och pysslandet sköttes på lektionstid. 

Seglingseftis ordnades för elever i Degerö lågstadieskola på Brändö seglare (Burn out city). Elever från åk 1-2 deltog 
och Hem och skolan understödde verksamheten.  

Vårens sista programpunkt var Grillfesten på skolgården den 30.5 2011. Hem och skola sålde hotdogs, våfflor och 
kaffe. Under skolavslutningen utdelades stipendier av Hem och Skola för ca 200 euro. 

Alla klasserna bjöds på någon slags kulturaktivitet (Ella och Paterock, Leka skogen, Sealife, Heureka, guidad 
fågelexkursion till Viks naturskyddsområde m.m.) under året. 
Till skolan inköptes nya böcker till biblioteket, rastredskap, 10 kantelen och 2 syntar, t-skjortor till hejaklacken på 
Stafettkarnevalen, samt xylitoltabletter efter maten.  
 

Alla elever fick en julpåse vid julfesten, och stipendier för ca 200€ delades ut vid skolavslutningen. Klass 5 fick ett 
bidrag om 30€ per elev till sin lägerskola. 

Erhållna understöd 
Hem och skola har under verksamhetsåret med stor tacksamhet erhållit följande understöd:  
* Tre smeder (Sparbanksstiftelsen) 1000 € för dansverksamhet öppen för alla elever och för seglingseftis för 
elever i Degerö lågstadieskola på Brändö seglare  
* Svenska folkskolans vänner beviljade 500,- för inköp av böcker 

Dessa bidrag har avsevärt bidragit till att Hem och Skola kunnat stöda skolans verksamhet och ge 
barnen det lilla extra i sin skolgång som vi eftersträvar.  
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