
Möte: Hem och skola i Staffansby  

Staffansby skola, måndagen den 22.10.2018 kl. 18.00  

 

 

Närvarande:  

Eva Persson (klass 2A), ordförande, Malin Tuominen (klass 1), sekreterare, Kristel Vetterstrand            
(klass 4), ekonomi, Tiina Joutsela (klass 1) , Nora Romantschuk (klass 2a), Andreas Henriksson             
(2a) Haije Lindgren (klass 3), Lina Nygård (lärarrepresentant) 

Inga representanter från klass 2b, 5 och 6.  

1. Eva Persson öppnade mötet kl. 18.00.  

2. Föregående mötes protokoll  

Protokoll för mötet den 17.9 godkändes.  

3. Den ekonomiska situationen  

3a. Kommande ansökningar / redovisningar:  

Bostadsstiftelsen (Henriette): Styrelsen har beslutat att ansöka om stipendie från          
bostadsstiftelsen för sammanlagt 1800€. Ansökan för parkour har skickats in. 

Kulturfonden. (OBS! Vem skall lämna in ansökan?Jenny?): Styrelsen har beslutat att ansöka            
om sammanlagt 4300€ till läsåret 2019/20.  

-600€ för anskaffning av böcker till biblioteket,  

-2000 € för att understöda Staffansby ls kommande läsårs-tema: mindfulness och välmående            
på svenska. Läsåret 2019/20 har skolan 8 klasser och vi räknar med 5 lektioner/klass à 50 €.                 
(Nora utreder ifall Finlands Svenska idrott har att erbjuda innehåll)  

-1000 € för läsveckan nästa höst med författarbesök av . Tanken är att vi inbjuder Carina                
Wolff-Brandt för att hålla föreläsning och sponsorerar en klassuppsättningen av boken Allt             
kan hända hos Johanssons. En föreläsningsdag kostar 450€, inkluderar 3 uppträdanden, +            
30x18,5€/bok 

-700 för produktionskostnader av Staffansbladet.  



3b. Övriga ekonomiärenden 

Staffansbladet diskuterades. Det finns beslut om att staffansbladet skall göras även detta            
läsår. Beslut om tryckandet av tidningen har inte tagits av skolan. Bladet kommer oberonde av               
format ut under mediaveckan. Hem och Skola har reserverat 620€ för tryckkostnader. Till             
nästa läsår söker vi för produktionskostnader istället för tryckkostnader.  

Librarika räkningen saknas (120€). Borde ha betalats redan. Lina utreder ifall skolan har fått              
denna räkning.  

200€ har överräckts till skolan för inskaffning av böcker på bokmässan. Klass 4, 5 och 6 åker                 
till bokmässan detta år. Lina kollar hur det blir med garderobavgifterna (80 elever → 240€).               
Hem och skola har inte stipendie för denna avgift. 

4. Skolans hälsning  

Skolan tackar för värdegrundskvällen som ordnades den 10.10 i skolan. 

5. Övriga ärenden  

5a. Stryrkor 

Alla närvarande representanter berättar om sina styrkor och om hur var och en önskar delta i                
styrelsens aktiviteter. Det fanns en hel del som är bra på att ordna evenemang så vi har bra                  
grund för att ordna en föreläsningskväll eller dylikt. 

5b. Skolfotograferingen 

Oklart hur och när skolfotograferingen ordnas. Staden har tagit över upphandlingen av det             
hela. Förhandlingarna drar ut på tiden. Dålig dialog och information om det hela. 

5c. Musiklektioner 

Staden har tagit beslut om att understöda transporten till musiklektionerna för de elever som              
inte har busskort. 

5d. Dagishuset.  

Ingen information om dagishuset än. (Från tidigare protokoll: Skolan planeras ta över            
dagishuset år 2019. År 2008 hittades mögelproblem i en del av utrymmena i dagishuset. År             
2016 rann vatten in i städutrymmena. Hur ser det ut nu? Har mögelskadorna åtgärdats efter              
år 2008 eller år 2016? Grannstugan, ett utrymme som sitter fast i dagishuset stängdes helt              
pga. mögelskador för något år sedan. Textilerna var så mögliga att alla fick slängas. Josefin               



frågar Leena Kiukas. HoSiS önskar få skriftligt svar) 

5e. Gymnastikundervisningen på Tapanilan erä  

Barnen upplever stress angående arrangemanget kring gymnastiklogistiken och tidtabellerna.         
Samma gäller lärare. Eleverna vänjer sig så småningom vid situationen. 

 

5f. Självständighetsdiscot  

Klass 4 ordnar självständighetsdiscot den 29.11. Solhem är inte bokat. Eva diskuterar med             
Solhem och utreder möjliga kostnader för utrymmet. 

5g. Pingvinmaskot 

Hem och skola har fått stipendium för en pingvinmaskotsdräkt. Pengarna borde redovisas för.             
Maria Elena har lovat utreda ärendet kring maskottsanskaffningen. 

5h Julglögg 

Julglögg fixas av klass 3. Haije har lovat koordinera tillsammans med klassen. Solhem har ännu               
inte blivit bokad för evenemanget. Skolan kommer ännu att ta beslut om var festen ordnas. 

5i. Annat  

Generellt så fungerar lunchen bättre nu enligt Lina. 

Vårens läsvecka har inte ännu fastslagits. Möjligen i mars 2019. 

Nora har utrett priserna för 1000 julpåsar. Kostnader är 17-18€ för vita/bruna påsar.  

 

6. Mötet avslutades kl. 19:00.  

 


