Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet
Grankulla samskola r.f.
Mötesprotokoll
Tid: 11.10.2017 kl. 18.30
Plats: Hagelstamska skolan, Västra skolstigen 3, Grankulla
Närvarande: Marie Baltzari-Setälä (ordförande/sekreterare) Natasha
Nordström-Huotari, Markus Öhrnberg, Maria Gumpler, Marianne
Sundblad, Maria Grenner-Pimenoff, Päivi Räihä, Antonia Lindqvist

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Baltzari-Setälä kl. 18.40.
Ny styrelse 2017/2018
Alla nya och nuvarande styrelsemedlemmar presenterade sig.
Marianne Sundbald valdes till vice ordförande, Andreas Blom valdes
som ansvararig för hemsidan och Maria Grenner-Pimenoff fortsätter
som kassör
Julhälsning till lärarrummen
Maria Grenner-Pimenoff tar hand om julhälsningen. Förra årets
julhälsning som bestod av frukt och nötter uppskattades av
lärarkåren så det blir en liknande julhälsning i år.
Stagar
Styrelsen gick igenom våra stadgar. Marie följer upp våra uppgifter hos
PRH.
HoS deltagande i oilka evenemang
HoS deltagande i 7: ornas föräldrarmöte 12.10 och Skolforum 26.10

Maria G-P presenterar 12.10 och Marie B-S 26.10

HoS frukosten 29.9
På den nationella HoS -dagen ordnades den traditionella
föräldrafrukosten i skolan och något mindre deltagare eftersom 9:orna
var på PRAO och på Gymnasiet pågick det provveckor. HoS fick EUR
186,70 i frivilliga bidrag. Ett välkommet bidrag till kassan!
El-lärosystem via STEK (Sähköturvallisuuden Edistamiskeskus ry) till
Hagelstamska
Markus Ö skickade in en ansökan 22.9.2017 till STEK och skolan fick laboratorieutrustningen 10.11.2017. Marie B-S hade fått tips om detta. Styrelsen
diskuterade om det finns det andra ställen man kan ansöka om sådana extra
hjälpmedel för undervisning som gagnar både lärare och elever.

Vårens stipendieeansökningar, viktiga datum
Maria G-P berättade lite kort om Aktia stiftelsen i Esbo-Grankulla och
ansökningstiden är huvudsakligen i februari. Endast ett understöd per
kalenerår och understödet kan gälla för flera olika ändamål
Övrigt
21 nya medlemmar i föreningen hittills.
Infobrev skickas ut via Wilma innan jul
TIFS: 7.12.2017 för 9:orna och 25.1.2018 för 7:orna
Nästa möte 23.11.2017 kl 18.30
Mötet avslutades kl. 19.40

