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Tid:
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1. Hemsidan
Förbundet Hem och Skola förnyar alla Hem och Skola -föreningars webbsidor. Det för med sig en
möjlighet till ny, fräsch layout och innebär en övergång till ett mera lätthanterligt
webbuppdateringsprogram; Digistoff 2. Övergången sker stegvis och kräver en aktiv insats av alla
föreningar med webbplats. Vid årsskiftet 2011-12 släcks alla nuvarande sidor ner, vilket innebär att vår
hemsida måste vara överflyttad till dess. Styrelsen bestämde att Jessica godkänner avtalet om
internettjänster, öppnar den tillfälliga sidan, bygger upp en ny sida, och sköter kontakterna till förbundet
som när allt är klart stänger den gamla och öppnar den nya sidan.
Beslöts att samtidigt uppdatera hemsidan och lägga till följande:
- Föregående års bokslut, kassör skickar åt sekreterare
- Verksamhetsberättelsen 2010–2011, på kommande av förra styrelsen
- Bokslut och revisionsberättelse2010–2011, på kommande
- Ny kontaktmöjlighet för e-postkommentarer, dirigeras till sekreteraren
- Verksamhetsplan 2011–2012 – sekr. skriver utkast och mejlar styrelsen för kommentarer
- Budget 2011–2012, kassör skriver utkast och mejlar styrelsen för kommentarer
- HoS mötesprotokoll
- Ska också framgå hur HoS avgiften används.
2. Namnbyte
Beslöts bordlägga den föreslagna namnändringen. På HoS hemsida ändras namnet till ”Hem och skola vid
Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola rf.”
3. Medlemsavgift
Diskuterades om summan (15 euro/år eller totalt 45 euro för hela högstadietiden) ska betalas in i en
omgång istället för i tre. Beslöts låta det nuvarande systemet fortsätta. Diskuterades också om
medlemsavgiften ska gälla per familj och inte per barn. Beslöts låta det nuvarande systemet fortsätta i
år, och se över det inför nästa år.

4. Anmälningsärenden/rapportering
TIFS, Tillsammans för skolan, var en mycket lyckad satsning. Lärarna var väl förberedda och diskuterade
barnet på individnivå, vilket upplevdes som fint. HoS tackar lärarna för deras engagemang, och hoppas
att fler föräldrar ställer upp nästa gång det ordnas.
5. Diskussion kring och planer för verksamhetsåret 2011–2012
Höstterminen:
Frukost i samband med den Nationella Hem och Skola -dagen.
TIFS, HoS deltog med eget bord, berättade om verksamheten.
1.12
Niornas info om andra stadiet. HoS deltar inte.
Jul
Chokladask åt lärarna, Bea och Rita ordnar.
Vårterminen:
12.1
Tillvalsinfo för sjuorna. HoS funderar över hur man kunde stöda skolan den dagen. Dela
ut personliga brev, berätta om verksamheten, vad pengarna går till, och uppgifter ifall
familjen har HoS-avgiften obetald. HoS subventionerar åttornas resa till Fiskars och
niornas resa till Tammerfors. Enbart 37 8:or och 23 9:or har betalt HoS-avgiften, medan
över 60 av 7:ornas föräldrar har gjort det – av totalt nästan 300 elever.
26.1
Lärarmiddag för lärare, klassombud och HoS styrelse planerades in till 26.1 kl. 18.30. Bea
och Rita är festansvariga. Uppskattningsvis deltar ca 30 lärare, 20 ombud, samt styrelsen.
Kassör kollar tidigare års budget.
Föreläsning om föräldraskap, Johanna PA kollar: Finns det på HoS en föredragshållare som kan berätta
om föräldraskap så kunde vi ordna en öppen föreläsning för alla föräldrar med barn i åk 7-9, eller
alternativt en föreläsare till alla klasser i åk 7, där klassombuden erbjuds en möjlighet att utnyttja
föreläsaren, medan HoS betalar arvodet. Fördelen med små grupper är bättre diskussion, men kan bli
svårt att få en föreläsare att komma så många gånger.
Våren
Våren

Åttorna åker till Fiskars, HoS stöder ekonomiskt.
Niorna åker på kulturresan till Tammerfors på våren, HoS stöder ekonomiskt.

Elevkårsdagen Munkar åt eleverna i högstadiet och gymnasiet.
Stipendier

HoS beviljar till en elev i varje klass. Johanna H. kollar summan.

6. Övriga ärenden
Marcus Lång lyfte fram Gymnasiets roll i HoS i framtiden till diskussion. Utvecklingen har gått i en
riktning som HoS inte har velat gynna, det finns inga klassombud i gymnasiet, men gymnasiet kvarstår
tills vidare i HoS.
7. Följande möte
Tisdag 10.1 kl. 18 i Hagelstams bibliotek.

25.11.2011 Jessica Jensen

