Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola
rf
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016–2017
Hem och skolas viktigaste uppgift är att främja samarbetet mellan lärare, elever och
föräldrar, samt att arbeta för trivseln i skolan. HoS ordnar enligt behov föräldramöten,
informations- och diskussionsträffar.
Klassombuden fungerar som kontaktlänk mellan föreningen, hemmen och skolan. En
viktig del av föreningens verksamhet är att understöda eleverna i deras aktiviteter i
anknytning till skolan.
Medelinskaffningen sker huvudsakligen genom medlemsavgifter, samt från stipendier
och eventuella inkomster från annan verksamhet. Med hjälp av bidragen som vi ansökt
har vi kunnat stödja skolorna i deras välmåendeprojekt, bidragit till studieresor och
anskaffning av extramaterial. I år skaffades nya sportredskap: 2 pingisbord, ett för
utomhusbruk och ett in, pingisbollar och -mailor samt korgboll.
Under det gångna skolåret ordnades den traditionella frukosten för föräldrar, lärare
och elever på den nationella Hem och skola-dagen i slutet av september. I oktober
presenterades verksamheten för nya föräldrar till gymnasie elever och i november
ordnades en föreläsning om rusmedel. I december skickades ett infobrev till alla
familjer i båda skolornar och i januari närvarade Hem och skola vid TIFS kvällen. I mars
ordnades en föräldraföreläsning om sund kost och ätstörningar. Föreningen har även
kommit ihåg lärarna i samband med jul och skolavslutningar. Förutom det stadgeenliga
årsmötet i september ordnades 5 styrelsemöten.
Föreningen beviljade en elev i varje klass i åk 7 och 8 ett stipendium (á 50 €).
Läsåret 2016–2017 hade föreningen 71 betalande medlemmar (varav 51 från
högstadiet och 20 från gymnasiet).
Styrelsen för läsåret 2016–2017
Föräldrarepresentanter:
Natasha Nordström-Huotari, ordförande
Maria Grenner-Pimenoff, kassör
Marie Baltzari-Setälä
Monica Ekblom
Maria Gumpler
Beatrice Karlemo
Karin Wikman
Anette Willamo
Lärarrepresentanter: Markus Öhrnberg, Hagelstamska skolan
Monica Hill, Gymnasiet Grankulla samskola
Verksamhetsgranskare:Christian Westerholm
Medelanskaffning:
Intäkter:
190,10
Medlemsavgifter:
2790,00
Övrig medelanskaffning:
Kostnader:
3262,21

40 000,00

Periodens resultat:
-304,91
40 000€ är stipendier och går oavkortat till skolorna för välmående och andra projekt.
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