
Möte: Hem och skola i Staffansby
Styrelsemöte över zoom, tisdagen den 10.2.2021 kl. 1800 sida 1/3

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

Pia Martikainen (klass 1)
Olli Salmi (klass 1)
Caroline Heinonen (klass 2)
Jacob Töringe (klass 3)
Klaus Österholm (klass 4B)
Maija Rutanen (klass 5)

Linda Back (lärare)

1. Eva Persson öppnade mötet kl. 1800.

2. Föregående mötes protokoll

Protokoll för föregående möte lästes upp och godkändes.

Ny information om de besluten:
(2) Två av de tre författarbesöken inhiberades, den tredje ordnades
virtuellt. (3i) Bostadsstiftelsen, vi ansökte om 1500 euro och fick 800
euro.
(3ii) Svenska kulturfonden, det är ansökt, svar kommer i slutet av april.
(4ii) Myrna har inte återkommit om legobitar.
(4iv) LappSet 4-personers karusellen blir inte av, Helsingfors stad
motsätter sej.
(4vii) Också klass 1 äter i matsalen.
(4ix) Appar till iPad, en lista på appar kommer så småningom.
(6a) Webbsidan, Pia Martikainen fixar, Kristel skickar text.
(6b) Julpåsar, inhiberades pga. korona.
(6c) HoSiS info kom i wilmainfon i februari.
(6e) Det blev inga reflex.
(6f) Sex och sånt, Eva har undersökt men inte fått svar.

3. Den ekonomiska situationen

Kommande ansökningar / redovisningar / uppskov:

3 i. Tre smeder i mars.
Vi har från år 2019-2020 (korona, inhiberat Talma och annat):

950 euro för museer, guidning och bussar
4500 euro för sport

Ettorna ska åka på "En dag på landet" med buss och guider.
Pengarna ska redovisas den 6.5.2021 och behöver användas så fort som möjligt.



Vi har från år 2020-2021 (korona, inhiberat Talma och annat) (Klaus
ansökte): 4500 euro för sport

Vi ansöker om mera pengar för 2021-2022. (Klaus?)

3 ii. Svensk förening i Åggelby 15.2
(200 euro för målfärg för bollplanket)
Kristel har redovisat för fjolårets peng och skickar ansökningen i dagarna.

4. Skolans hälsning.

i. Skolans lärare tackar för guldkanten som HoSiS

stipendieansökningar ger.

4 ii. Staffisbladet. Deadline 15.3, helst bilder och text skilt.

4 iii. Hittelådan med kläder. Jakob för dem till klädinsamling, Linda återkommer om när
han kan  komma efter dem.

4 iv. Reservkläder för jumpa och utekläder behövs. HoSiS föreslår att hittelådans kläder
används.

4 v. Vintersportutrustning. Speciellt behövs skrinnskor i storlek 42+. Eva undersöker
om Tre  Smeders pengar kunde användas för skrinnskor och skidor.

5 . Klassernas situation och hälsning.
- Klass 1, allt är bra i klassen. Skidningen har varit jätterolig.
- Klass 2, allt är bra.
- Klass 3, allt är bra.
- Klass 4A, allt är bra.
- Klass 4B, allt är bra.
- Klass 5, allt är bra.
- Klass 6, allt är bra.

6. Övriga ärenden

6 a. Lägerskolan

För åk 4 gäller gamla arrangemang: lägerskolan har brukat hållas från tisdag morgon
till fredag  kväll.

För åk 1-3: om de vill samla pengar för lägerskola kan de göra det. Skolan deltar endast
under  lärarnas arbetstid, t.ex. så att klassen åker nånstans, läraren är med kl 8-16, sedan
ska föräldrarna ta  över.

Åk 3 har inte ännu börjat samla pengar.



Om någon familj inte kan delta i insamlingen ska de andra familjerna betala för dem
med. För några år sedan ansökte en familj om stöd från HoSiS och fick avslag, med
motiveringen att vi  skulle få dussintals ansökningar då.

6 b. Klubbar

Parkourklubben har inte kunnat hållas på grund av koronabegränsningar.
Dramaklubben är igång tillsvidare.

En kodningsklubb kunde vara trevlig.
Linda undersöker om utomstående får använda skolans datorer. Om inte kan klubben
ordnas bara  om någon av skolans lärare drar den.
Övriga pusselbitar är tiden: när slutar åk 3-6, vilken veckodag passar, vilken tid passar.
Viktigast är att åk 3 får en klubb, de är ännu rätt små och har ingen eftis.

6 c. Morgonklubb

Det ryktas om att morgonklubben inhiberas från och med hösten, eftersom Helsingfors
stad måste spara.
HoSiS kan ansöka om pengar från Tre Smeder, om vi får information i tid, och om det

behövs.

7. Mötet avslutades kl. 1900.


