Hem och skola,
Degeröskolan r.f.

PROTOKOLL 29.01.2018

möte

3/ 2017-2018

STYRELSEMÖTE
Tid

måndagen den 29 januari 2018, kl. 18.01-19.15

Plats

Degerö lågstadieskola, matsal

Närvarande

Mira Ihalainen (ordförande)
Patrick Ihalainen
Nina Wendelin
Niklas Rönnberg
Annika Berndtson
Carina Storbjörk
Susan Haanpää
Emma Holmström (lärarrepresentant)

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl. 18.01.
§ 2 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och undertecknades.
§ 3 Ekonomin
Medlemsavgifterna och saldot
Niklas kollar situationen med medlemsavgifterna och återkommer. Saldot på
HoS-kontot är 13351,80€, senaste insättning från Lucia- och julcaféerna.
Svenska folkskolans vänner
Vi har sökt pengar flera år och brukat få ca 500€. På förra mötet diskuterades
önskemålet om att få pengar för en Leado-klätterställning, Emma kollar om
andra behov finns. Mira är i kontakt med Lena gällande pengarna.
Regionförvaltningsverket
Mira har ansökt 5000€ för klubbverksamhet, vi avvaktar på deras svar.
Övrigt
Teo och Lina önskade pengar för åk 3-4 traditionella läskväll. För detta ändamål
beviljades 400€.
Åk 3 önskade sig ett litet djur att ta hand om i klassen, t.ex syrsor. Idén gillades
och det bestämdes att det alltid är åk 3 som ”äger” djuren. För ändamålet
beviljades 150€.

§ 4 Klubbverksamhet

Mira har träffat Anders och diskuterat kring det praktiska gällande
klubbverksamheten, t.ex hur läsordningen bör ordnas så att barnen har
möjlighet att delta, vilka utrymmen samt utrustning som behövs mm. Det är ok
att barnen inte är försäkrade under klubbarna i och med att föräldrarna gett
sitt samtycke för detta. Vi kör inte med anställda ledare i och med att detta
kräver mycket jobb.
Klubbar som startar i vår är DJ- (3 anmälda) samt LEGO-klubb (19 anmälda, 15
ryms med). DJ-klubben startar trots få anmälningar, kanske flera hoppar på an
efter.
Till hösten planeras ett bredare utbud klubbar, Mira undersöker som bäst hur
dessa bäst kan ordnas och vad kostnaderna för samtliga klubbar skulle bli. I
tankarna är t.ex kodning, mellanmålsklubb, språk (engelska, tyska, franska,
spanska), gitarr, konst, DJ, teater, science, sportklubb. Deadline för ett schema
över klubbarna är april, om någon har möjlighet att hjälpa Mira med
koordinerandet är det bara att kontakta henne!
Emma kollar med Anders om någon av lärarna skulle ha intresse för att dra en
klubb, skulle underlätta i och med att lärarna redan känner barnen samt
utrymmena.

§ 5 VISA – på gång

Vinterdagen 3.2
Midvinterfesten 10.2
Klubbarna börjar 12.2
Styrelsens disco 9.3 kl. 18-21
- DJ-klubben uppträder på diskot, Patrick sköter om musik, program, ljus
tillsammans med barnen, caféet ordnas av andra. Mira skickar ut en to do-lista
för discot, samt kollar med åk 6 om de kan hjälpa med att ställa i ordning för
kvällen. Emma är i kontakt med Palmia gällande lamporna.

§ 6 Styrelseärenden

Vinterfriluftsdag 12.2
Mia Heinonen har frågat om HoS kan bjuda på fastlagsbullar på
vinterfriluftsdagen. Det bestämdes att HoS står för 140 st fastlagsbullar som
beställs från Eho. Nina och Mira kollar upp eventuella specialdieter.
Föreläsning
Föreläsning med Tove Ajalin lyckas inte, så det bli istället Katarina Alanko
med ”Positiv psykologi. Det inplanerade datumet 22.3 kollas ännu i och med
att det sammanfaller med den för åk 3-4 planerade serieverkstaden. Även
föräldrar från Botby samt Zachrisbacken bjuds in.

§ 7 Lärarnas hälsningar

- Soppskålar behövs eventuellt till, Emma kollar hur mycket det ännu finns kvar
i förrådet.
- Xylitoltabletterna är slut, Mira beställer till av dem.
- Det har skaffats ett presentkort till Itis, fungerar bra då man har behov av

uppköp till skolan.
- Pamela som sköter om bibban kommer tillbaka först i höst, ansvaret för t.ex
anskaffningar har delats upp. Mira kollar hur mycket pengar det ännu finns att
använda.

§ 8 Övriga ärenden

DelNytt
Tanken är att skolan ska börja med en blogg, tidpunkten ännu lite öppen men
eventuellt i mars. Det bestämdes att bloggen ersätter DelNytt i fortsättningen.
Eleverna skriver texterna, finns alltid en ansvarsklass/månad så att det inte blir
pauser i skrivandet.
Gmail för HoS: degero.hemochskola@gmail.com
Behändig med tanke på kommande klubbar samt diverse material som inte kan
läggas ut på webben.

§ 9 Nästa möte

Må 5.3.2018 kl 18.00

§10 Mötet avslutas

Kl 19.15.

Mira Ihalainen
ordförande för mötet

Susan Haanpää
sekreterare för mötet

