Hem och skola,
Degeröskolan r.f.

PROTOKOLL 06.03.2018

möte

4/ 2017-2018

STYRELSEMÖTE
Tid

tisdagen den 6 mars 2018, kl. 18.04-19.36

Plats

Degerö lågstadieskola, matsal

Närvarande

Mira Ihalainen (ordförande)
Susan Haanpää (sekreterare
Carina Storbjörk
Niklas Rönnberg
Patrick Ihalainen (från kl. 18.20)
Klara Kivilahti (från kl. 18.30)
Annika Berndtson (från kl. 19)
Susanne Pessi (lärarrepresentant)

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl. 18.04.
§ 2 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och undertecknades.
§ 3 Stipendier
Pro Juventute Nostra
Ska ansökas i mars. Diskuterades olika mål som pengarna kan användas till,
bestämdes att dessa medel kommer att användas till kompletterande
musikutrustning, dvs till grejer som inte ännu finns för att utrustningen ska vara
fullständig och användbar under skolans olika tillställningar. Patrick gör en lista
på vad som ska anskaffas och skickar den till styrelsen för godkännande. Tanken
är att utrustningen också ska kunna ibland användas tex på raster etc så att de
inte bara blir stående. Patrick har eventuellt också möjlighet till att via jobbet
sälja skolan demogrejer av hög kvalitet till ett mycket förmånligt pris, han kollar
om detta kunde fungera. Susse & Teo föreslogs som lärare som kan använda
utrustningen.
Övrigt
Det har bl.a. ansökts statsunderstöd, pengar från Alfred Hastings stiftelse och
Svenska Folkskolans vänner. Vidare har Mira ansökt 5000€ från
regionförvaltningsverket, därifrån har dock inget ännu hörts. Pengarna är
tänkta att fördelas på bl.a Leado-klätterställningen, klubbverksamhet,
litteratur/Ebban.
Fakturan för syrsor & tillbehör (50,52€) har kommit, Niklas sätter den i
betalning. Teo söker paketet och hämtar till skolan.

Vinterdagen bringade in ca 530€, Midvinterfestens pengar har inte ännu
kommit in på HoS-kontot.
§ 4 Klubbverksamhet

På våren har LEGO- och DJ-klubbarna startat. Små problem gällande
anmälningarna till LEGO-klubben, men överlag har allt gått bra.
Mellanmålsklubben har också möjlighet att sätta igång redan på våren, blir till
en början för åk 1-2. Klubben var visade sig vara mycket populär och blev
genast full då anmälningen öppnade.
Mira hade gjort en lista på höstens klubbar och estimerat deras kostnader.
Tänkbara klubbar är trolleri, Kide science, LEGO, mellanmålsklubb, Linguajoy
(inte fastställt pris ännu), film, kodning, Wau motion (förhandlingar på gång),
teater (inte fastställt pris ännu) och DJ-klubb. Klubbarnas innehåll,
verkställande och kostnader diskuterades.
Det bestämdes t.ex att inga klubbar ordnas för åk 1 deras första höst i och med
att de har mycket med skolans början och dessutom har tillgång till eftis. De
kan istället börja med klubbverksamhet under sin första vår. Wau
motionsklubben kommer att hållas ute i blandade grupper med flickor/pojkar
och skillt för år 1-3 samt 4-6.
Klubbverksamheten är en omfattande helhet som ännu måste ses igenom,
Susse och Mira sitter ner face to face och diskuterar närmare och Annika
kommenterar per mail/what's up.

§ 5 VISA – på gång

Styrelsens disco 9.3 kl. 18-21
Allt ok gällande discot.
Gårdsfesten
Går av stapeln må 28.5. Mira skickar igen ut en arbetsfördelningslista. DJklubben kan eventuellt uppträda på gårdsfesten, till detta återkoms.
Elevcaféet
Ordnas av föräldrarna i åk 5 i början av april. Ca 4 familjer önskas öppna sina
hem till elever i åk 5. De bakar tillsammans och säljer bakverken i skolan till alla
andra elever. Annika kollar upp med Tina och skickar meddelande till åk 5
föräldrar.

§ 6 Styrelseärenden

Stafettkarnevalen
Ordnas i Åbo, ca 2000€ har budgeterats för ändamålet. Skolan kollar hur de
praktiska arrangemangen (transport till Åbo etc) kommer att genomföras och
kontaktar styrelsen/klassföräldrarna ifall det behövs föräldrahjälp med något.
Bidrag till påskpyssel
Inget behövs just nu, men ifall skolan ändå vill skaffa något har de pengar på
Itis presentkortet som kan användas. Ifall till pengar behövs, kan det
laddas på presentkortet.
Virus berättelser 1-2-3-4
Kommer att beställas till skolan. Pjäsen är ämnad för 3-7-åringar så det
bestämdes att teatern ordnas för åk 1 (ev. åk 2) och de får bjuda in Piltens
förskola.

§ 7 Lärarnas hälsningar

Lärarna hade inte denna gång några ärenden att ta upp.

§ 8 Övriga ärenden

Inget speciellt att diskutera.

§ 9 Nästa möte

Vi fortsätter traditionen med styrelsemiddag. Botby gård föreslogs, Mira kollar
lämpliga datum och Annika bokar bord enligt det.

§10 Mötet avslutas

Kl 19.36.

Mira Ihalainen
ordförande för mötet

Susan Haanpää
sekreterare för mötet

