Hem och skola, Degeröskolan rf,
Verksamhetsberättelse 2015-2016
Verksamheten inleddes med årsmötet 30.9.2015. Medlemsavgiften var 12 €.
Årsmötet valde för verksamhetsåret 2015-2016 Pia Valtanen till ordförande, Heidi
Lithén till viceordförande, Christel Feodoroff till sekreterare och Christian Conrad
samt Niklas Rönnberg till kassörer.
Styrelsens sammansättning var följande: Pia Valtanen, ordf., Patrick Ihalainen, Carina
Storbjörk, Tanja Laubach, Heidi Lithén, Camilla Kåla, Anders Hedman och Christian
Conrad. Suppleanter: Niklas Rönnberg, Tina Koski, Lena Koski, Mary Palmgren och
Christel Feodoroff.
Under året hölls sju styrelsemöten.
Verksamhetsårets spetsprojekt var att i samarbete med bl.a. Bollförbundet,
Helsingfors Stad, S-gruppen och HOK-Elanto låta bygga en allaktivitetsplan på
skolgården. Den byggdes under sommaren 2016, och invigningsfesten hölls 23.8.
Hem och skola fortsatte även detta år med sina klassvisa projekt för att stärka
gemenskapen bland familjerna. Åk1 föräldrar ordnade en vinterdag i Rudolfs lekpark.
Åk2 föräldrar ordnade den mycket omtyckta midvinterfesten 30.1 på Brändö gård.
Åk3 föräldrar ordnade Luciamorgonens traktering för alla elever och de inbjudna
föräldrarna i åk 3. Under skolans Öppet Hus-dag ordnade föräldrarna i klass 4 café i
biblioteket. Åk5 föräldrar skötte om trakteringen på skolans julfest i skolan. Åk 6
ordnade disco, och styrelsen ordnade på elevernas begäran ett extra disco i april. Åk 5
ordnade elevcafé under våren.
Alla klasserna fick material för påskpyssel och pysslandet sköttes på lektionstid. I
samband med en läskväll för åk 3-4 elever och föräldrar besökte en föreläsare skolan
och HoS bjöd på kvällsbit.
Hem och skola har stått för tryckkostnader av DelNytt tidnigen, skaffat rastredskap
och bjudit på xylitoltabletter till eleverna efter maten.
Vårens sista programpunkt var Gårdsfesten på skolgården den 30.5 2016. Hem och
skola sålde hotdogs, våfflor och kaffe.
Erhållna understöd
Hem och skola har under verksamhetsåret med
stor tacksamhet erhållit följande understöd.
För spetsprojektet Allaktivitetsplan:
S-Gruppen 31 620 eur (utbetalas som ett subventionerat pris av planen)
HOK Elanto 10 000 eur
Brita Maria Renlunds Stiftelse 20 000 eur
Stiftelsen Tre Smeder 7000 eur
Övrigt:
Svenska Folkskolans Vänner 300 € för litteratur
Pro Juventute Nostra 1000 € för rastredskap
Gustav Alfred Hastigs Stiftelse 3500 € för läsplattor
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.

