Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet
Grankulla samskola r.f.
Mötesprotokoll
Tid:

3.5.2017 kl. 18.30

Plats:

Hagelstamska skolan, Västra skolstigen 3, Grankulla

Närvarande: Marie Baltzari-Setälä, Maria Grenner-Pimenoff (sekreterare), Natasha
Nordström-Huotari (ordförande), Karin Wikman, Markus Öhrnberg, Monica Hill,
Maria Gumpler
Frånvarande:

Beatrice Karlemo, Monica Ekblom, Annette Willamo.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Natasha Nordström-Huotari kl. 18.35.
2. Motioneringsmöjligheter för eleverna (enkäten)
Styrelsen föreslog att HoS kan ge skolan 1500€ för inköp av sportredskap: t.ex ett
till pingisbord och racketar, volleybollsnät/bollar, badmintonracketar. Pengar
utbetals mot redovisade kvitton som ges till kassören Maria.
3. Ansökningar om finansiellt stöd
Under året har följande ansökningar gjorts:
En ansökan gällande skolcoachen (20.000€) skickades 27.11 till Svenska
Kulturfonden, nekande besked fåtts 28.3
Den 27.1 skickades även en ansökan till Brita Maria Renlunds stiftelse, för
skolcoachen, nekande svar fåtts 20.4.2017
Ansökan till Aktia-stiftelsen Esbo-Grankulla, skickades in i slutet på februari och i
ansökan fanns 21 ansökningar/projekt för både Hagelstamska skolan och
Gymnasiet Grankulla Samskola. Aktia-stiftselsen beviljade oss 40.000€ som skall
delas på båda skolorna.
4. Vårens föreläsningar/evenemang
25.1.2017 deltog HoS i TiFs dagen för årskurs 7
Den 8.3.2017 kl. 18.30-20 ordnades en (avgiftsfri) föreläsning av Ätstörningscentret
för föräldrarna, med rubriken ”Kroppen i fokus – den ungas kroppsbild, ätstörningar,
idrott och kost samt veganism”. Föreläsningen hölls på Bio Grani och ett 20-tal
föräldrar deltog. En motsvarande föreläsning ordnades för eleverna i åk 8 och 9
5. Vårhälsning till lärarna
Marie B-S sköter om vårhälsningen till lärarrummen och de levereras till skolan per
24.5, lagom till lärarnas vårfest.
6. Stipendier till vårfesten 3.6
Styrelsen beslöt att igen i år dela ut ett stipendie på 50€/ klass för alla klasserna
i årskurserna 7 och 8. Maria G-P skaffar 12 stipendier, dvs totalt 600€ för
ändamålet. HoS stipendet skall delas ut till elever som inte får andra stipendier.

7. Övriga ärenden
- Klass 9 D hade ansökt om 130€ för sitt musikalbesök, men styrelsen beslöt att
HoS inte kan sponsorera enskilda klasser, utan sponsorerar saker som berör alla
elever (t.ex sportredskap).
- HoS leverar text (Natasha) och bilder ( Marie) till Marcus, som leverar dessa
vidare till årsbokens arbetsgrupp
- 29.9.2017 ordnas den nationella HoS -dagen och då ordnar HoS den traditionella
föräldrafrukosten i skolan. Vi återkommer till detta i nästa möte.
- Marcus och Monica återkommer under maj till höstens datum gällande
infokvällar till de nya eleverna m.m, så vi kan planera in årsmötet m.m
aktiviteter.
- Natasha frågar efter årets HoS årsavgift.
8. Nästa möte
Nästa möte hålls 23.8 klo 18:30
9. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 19:30

