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

Pia Martikainen (klass 1) (zoom)
Tina Joutsela (klass 1) (zoom)
Sebastian Stregnell (klass 2) (zoom)
Janina Väisänen (klass 3) (zoom)
Jacob Töringe (klass 3)
Haije Lindgren (klass 5) (zoom)

Ingen representant från klass 4B.

Martina Silola (lärare)

1. Eva Persson öppnade mötet kl. 1805.

2. Föregående mötes protokoll

Protokoll för föregående möte lästes upp och godkändes.

Ny information om de besluten:
Svenska kulturfonden: författarbesöket har ändrats till tre olika författare:
åk 1-2, Lena Frelander-Ulf,
åk 3-4, Annika Sandelin,
åk 5-6, Malin Klingenbarn (virtuellt).
Kostnaden är 500 euro per författare, och de ordnas genom Läscentrum (lukukeskus.fi).

3.   Den ekonomiska situationen  

Kommande ansökningar / redovisningar / uppskov:

i. Bostadsstiftelsen oktober

Henriette har ansökt om 1500 euro för parkourklubben för våren och hösten 2021.

ii. Svenska kulturfonden i november

Vi har redovisat 2000 euro för författarbesök och Staffansbladet.

Sebastian söker i år för:
- författarbesök, 3 x 500 euro,
- Staffansbladet, 700 euro,
- bibliotekssystemet Librarica, 150 euro
- böcker, 600 euro.
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3. Den ekonomiska situationen, forts.

iii. Tre Smeders pengar

2000 € av de pengar vi ansökt från Tre Smeders får användas till något annat sportigt, till exempel 
en dag i Tapanilan Erä för hela skolan.

4. Skolans hälsning.

i. Skolans lärare tackar för guldkanten som HoSiS stipendieansökningar ger.

ii. Myrna vill ha legobitar för rytmträning i musik. Myrna berättar vilka sorts bitar hon vill ha, så 
skänker vi sådana från allas lego samlingar. Är det jättemånga så köper vi.

iii. Boklotteri. För att uppmuntra barnen att läsa ska det bli boklotteri i skolan. Barnen får en lott 
för varje läst bok, och vinnaren får en bok. Skolan får använda stipendiepengar för att köpa boken.

iv. Skolan får varje år "krutpengar" som barnen bestämmer över. Det är 1300 euro. I år har de valt 
en 4 personers LappSet karusell till skolgården. Den kostar 1100 euro, men installationen kostar 
900 euro.
Vi beslöt att HoSiS står för skillnaden.

v. Minijulfest. Varje klass gör en video, och alla klasser tittar på alla videon i sina klasser den 
21.12.2020. Skolan önskar att HoSiS julpåsar skulle delas ut då.
Eftersom vi fyller påsarna redan 17.12 så går det bra.

vi. Skolans knytkalas. Varje klass får ha ett knytkalas på hösten och ett på våren. Klassens lärare 
bestämmer när de hålls.

vii. Luncharrangemang. Klasserna 1 2 3 5 äter i sina klasser, de får en kärra med mat.
Klass 4 äter från 1100-1120, sen ska kökspersonalen städa undan, diska och duka fram ny mat. 
Klass 6 äter från 1130-1145.

viii. Mellanmål. Bara de elever som slutar kl 1515 får ha mellanmål i skolan.

ix. Pinja frågar om HoSiS kan betala för olika appar till iPadar. Vi beslöt att det i princip går, men 
vi vill veta vilka appar och vilka summor det handlar om.

5  . Klassernas situation och hälsning.  
- Klass 1, allt är bra i klassen. Eftis har ibland för lite mat. Tina pratar med eftis chef

                            Henrietta Qvist om saken.
- Klass 2, allt är bra. Nya eftis är roligt med olika språk.
- Klass 3, allt är bra.
- Klass 4A, allt är bra.
- Klass 4B, -
- Klass 5, allt är bra.
- Klass 6, allt är bra.
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6. Övriga ärenden

a. https://staffansby.hemochskola.fi/start/ - kommentarer?

- verksamhetsplanen behöver uppdateras
- lägerskoleinfo behöver uppdateras
- julserveringsinfo behöver uppdateras
- info om klubbar behöver foton + anmälningslänkar
- medlemsavgiften ska vara på framsidan
- menyn behöver vara tydlig på framsidan, inte gömd i nån balk

b. Julpåsar. Vad ska vi ha i dem?

- reflex, om de inte är för dyra. Se punkt 6e.
- tuggummi
- gelatinfritt godis
- choklad
etc.

c. Vad vill vi hälsa på Wilma i decemberinfon?
- vi återkommer med medlemsavgiftsinfo till månadsinfo Januari.

d. Spanska böcker för tillvalsämnet spanska.

För tillfället har barnen inga läroböcker. Marina frågar spanskaläraren Maria Elena vilken bok hon 
kunde tänkas behöva.

e. Reflex

Haije undersöker vad 210-250 st. reflex med Staffansby LS + skolans logo kostar.

f. Sex och sånt för åk 4-6

Eva undersöker vad det kan kosta.

7  .   Nästa möte  

Vi fyller julpåsar torsdagen den 17.12.2020.

8. Mötet avslutades kl. 1920.


