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Närvarande
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Frånvarande:

Jan Kruse, ordf.
Jessica Jensen, sekr.
Rita Wikström
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Johanna Pipping-Arrakoski
Marcus Lång, Gymnasiet
Rosita Ruohio, Hagelstam
Johanna Hammarberg
Gustaf Salmelin
Kari Ahlström
Veli-Pekka Hyttinen

1. Nya förtroendeuppdrag
Ordförande
Sekreterare
Ekonom
Klassombudsansvarig

Jan Kruse
Jessica Jensen
Johanna Hammarberg
Bea Karlemo

2. Diskussion kring och planer för verksamhetsåret 2011–2012
3.11: TIFS (Tillsammans För Skolan): HoS deltar med två bord. 1) Kassören; med listor över vem som
har betalt, ifall någon vill kolla, samt betalningslappar för dem som inte har betalt. 2) Övriga
medlemmar; berättar om verksamheten, samt diskuterar eventuell verksamhet för året med
klassombuden och andra. Närvarande åtminstone Rita Wikström och Bea Karlemo. Jessi
skickar ut påminnelsemejl (med förfrågan om idéer för verksamhet) till sjuornas föräldrar via
klassombuden.
2.12 Andra stadiets info. Inget beslut om HoS medverkan.
12.1 Tillvalsinfo. HoS funderar över hur man kunde stöda skolan den dagen.
26.1: Lärarmiddagen för lärare, klassombud och HoS styrelse planerades in till 26.1, med 19.1 som
reservdatum.
Rosita önskade att HoS skulle hitta ett sätt att bättre stöda och uppmuntra lärarna. Johanna P-A
kollar upp kommande evenemang till nästa möte där vi funderar över hur HoS skulle kunna stöda
lärarna bättre.
Rosita berättade som exempel om en kväll hon ordat, där föräldrarna fick komma till skolan och
berätta om sina yrken. Eleverna gick runt och hörde av varandras föräldrar om olika yrken. Kvällen
var intressant och lyckad, enligt alla: elever, lärare och föräldrar.

Konkreta förslag som kastades fram under kvällen:
För sjuornas föräldrar: träffas och prata ihop er om gemensamma regler för ungdomarna.
För åttornas: hur motivera barnen att orka i skolan. Sex och samlevnad.
För niornas: yrken och utbildning.
Årskurs åtta har temadag i november. I samband med den dagen kunde man organisera en träff för
klassombuden.
3. Hungerdagsinsamlingen
Rosita Ruohio överräckte 100 euro till sekreterare för vidareförmedling till kassören. Medlen
samlades in under HoS-dagens morgonmål i september. 580 euro samlades in till Röda Korsets
hungerdagsinsamling.
4. Följande möte
Onsdag 23.11 kl. 18 i Hagelstams bibliotek.

26.10.2011 Jessica Jensen

