
Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola rf  
 
Tid 08.01.2012 kl. 18.30–19.30 Mötesprotokoll 
Plats Hagelstamska skolan 
Närvarande  Johanna Pipping-Arrakoski, ordf. 
 Gunilla Renvall 
 Johanna Hammarberg 
 Christoffer Lundén 
 Rita Wikström 
 Jonatan Permsjö, lärarrepr. Hagelstamska skolan 
 Veikko Latvakangas, lärarrepr. GGs 
  
Frånvarande Jessica Jensen, sekr. 
 Bea Karlemo  
  
 

1. Öppnande av möte  
 Ordf Johanna P-A öppnar mötet kl.18.30. Johanna H valdes som sekreterare. 
 

2. Planering för skolans öppna dag den 26.1.2013 
  
 HoS bjuder på morgonmål i matsalen kl. 8.15-8.45 
 

 
1. Rektorn har skickat ut ett brev (7.1)ang föräldralördagen med tillhörande 

program. Mötet beslöt att HoS vill skicka en kort info om morgonmålet i 
positiv anda till alla föräldrar. Marknadsföra HoS morgonmålet som en 
möjlighet att mingla och träffa andra föräldrar. Mötet önskade att Jessica 
(sekr) skriver denna info, skickar den åt Brita som skickar infon vidare till 
föräldrarna. 

 
2. Johanna P-A har beställt gröt från centralköket. Antal portioner skall 

bekräftas den 17.1.2013. Johanna kollar ännu ifall vi kan beställa mjölk, 
socker, smör och kanel, samt om det också är möjligt att beställa bröd, 
pålägg, gurka/paprika och juice.  

 
 

3. Johanna H köper: Te, engångsmuggar, teskedar, servetter, djupa 
papperstallrikar, stora skedar, sopsäckar 

 
4. Mötet beslöt att Bea (huvudklassombud) skickar e-post åt alla klassombud 

(senast 9.1). För att engagera klasserna ber vi att 1 klassombud eller 
förälder skulle hämta 1 termos med kaffe och komma kl 8.00 till skolan 
på lördag morgon den 26.1. för att hjälpa till. De som anmäler sig bör 
bekräfta åt Bea per den 16.1. 

 
 

5. Gunilla och Rita söker gröten från centralköket på lördag morgon. 
 

6. Jonatan P meddelar HoS hur många deltagare som anmält sig till 
morgonmålet (16.1) 

 



7. Jonatan P/Johanna P-A kollar att HoS slipper in i skolan tillräckligt tidigt 
7.30-7.45??  

 
8. Johanna P-A meddelar hur många föräldrar som anmält sig till frukosten 

för att veta hur mycket gröt/bröd mm skall beställas och för att vi kan 
beräkna mängden av kaffetermosar som skall hämtas, samt antalet 
engångskärl o dyl som skall köpas. 

 
3. Mötet avslutades kl. 19.35 

 
4. Följande möte 17.4.2013 kl. 18.30 

 
 
     
   

 


