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Närvarande:
Eva Persson (klass 4A), ordförande
Henriette Kress (klass 6), sekreterare
Kristel Vetterstrand (klass 6), ekonomi

Olli Salmi (klass 1)
Carolina Heinonen (klass 2) (zoom)
Jacob Töringe (klass 3)
Ola Sundell (klass 4A) (zoom)

Ingen representant från klass 4B och 5.

Maria Elena Molina (lärare)

1. Eva Persson öppnade mötet kl. 1837.

2. Föregående mötes protokoll

Protokoll för föregående möte lästes upp och godkändes.

3.   Den ekonomiska situationen  

Kommande ansökningar / redovisningar / uppskov:

i. Bostadsstiftelsen oktober

Henriette ansöker om 1500 euro för parkourklubben för våren 2021.

ii. Kulturfonden i november

Vi ber om uppskov eftersom vi inte har kunnat använda stödet.

4. Skolans hälsning.

i. Skolans lärare tackar för klasskassorna.

ii. Det blir ingen vanlig julfest år 2020.

iii. Fyrornas självständighetsfest är uppskjuten till mars 2021.

iv. Skolan tackar föräldrarna för att de har hållit sina sjuka barn hemma.

v. Författarbesök vecka 45, Jenny Lucander, illustratör, kommer.

vi. Lärarsamtal vecka 44, 15 minuter per elev, lärare och elev är i skolan, föräldrarna deltar på 
distans.



Möte: Hem och skola i Staffansby
Staffansby skola, tisdagen den 29.9.2020 kl. 1800 sida 2/2

5. Övriga ärenden

i. Kontakt mellan Hem och Skola. Hur mår klasserna?
Klass 1, alla är lite förvånade men det går bra.
Klass 2, går bra.
Klass 3, går bra.
Klass 4a, går bra.
Klass 4b, ingen representant.
Klass 5, ingen representant.
Klass 6, går bra.

ii. Kontakt mellan Hem och Skola. Hur är det med familjer från andra kulturer?
Språket kan vara ett problem, alla föräldrar kan inte finska.
Eva delade ut Luckans integrationsbroschyr, som kan vara till hjälp. Från Luckan kan en
integrationshandledare komma och prata enskilt med både föräldrar och lärare, om så
behövs.

iii. Kontakt mellan Hem och Skola. Läromedel som ljudböcker?
HoSiS önskar att information om vilka läromedel som finns som ljudböcker och hur man
kommer åt dem skickas ut till alla föräldrar i början av läsåret.

iv. En ny högstadieskola ska byggas i Kottby. Den beräknas vara färdig i februari 2024.
Det innebär att de som går i trean nu möjligen börjar sjuan där.

v. Vilka evenemang blir av detta år?
Carolina undersöker om vi kan få enmansteater till skolan.

Eva undersöker om vi kan få någon museipedagog till skolan.

Maria Elena undersöker om vi kan få hela skolan till Tapanilan Erä för att klättra. Vi räknar
med att det kan kosta 2000 euro, frågar om Tre Smeders pengar (för Talma våren 2020) kan
användas till det istället.

Carolina undersöker hur mycket Mary Poppins på Svenska teatern kan kosta (för hela
skolan), och Eva undersöker om vi kan använda Tre smeders pengar till det.

Författarbesök, illustratör Jenny Lukancer kommer. HoSiS påminner om att pengar finns för
inköp av böcker. Maria kollar om de köps via förlaget eller från Jenny direkt.

vi. Övrigt.
Eva köpte printerfärger på HoSiS räkning. Mötet godkände kostnaden.
Eva informerade om fritid.fi, ett projekt för svenskspråkig fritidsverksamhet och kurser.

7  .   Nästa möte  
Nästa möte hålls tisdagen den 29.10.2020. Julpåsar fylls torsdagen den 17.12.2020.

8.   Mötet avslutades kl.   1915.  


