Klassföräldermöte för Sirkkala och Sirkkalabackens skola 27.9.2012.
Närvarande: Maija Blomquist, Ulrika Vaihinen, Johanna Lindfors, Catharina Lundberg-Niinistö, Peter Nylund,
Elisabeth Björkqvist, Jean Lindén, Sini Taneli, Pia Siegfrids, Gun Ljungman, Roosa Saarni, Sara Nordling, Carina
Norkonvuo, Päivi Honkola, Andreas Slama, Siw Törnroos, Paula Klami-Wetterstein, Laura Österholm (﴾sekr.)﴿ och
Isabelle Bonnet (﴾ordf.)﴿
1.Telefonkatalogen
Den uppdaterade telefonkatalogen torde vara färdig för utdelning i slutet av oktober.
Ändrade kontaktuppgifter går att meddela till Maija Blomqvist, maijablomq@gmail.com , även under hela
läsåret. Eventuellt kunde Maija meddela klassföräldrarna i ifrågavarande klass om förändringar under
årets lopp.
2.Eftermiddagsklubbar
Med de pengar vi har, kan vi understöda Sirkkala Singers på våren samt starta en ny klubb i skolan detta
skolår. Om Sirkkala Singers får pengar andra vägar, kan vi kanske starta ytterligare en klubb i vår. Föräldrar har föreslagit olika klubb-teman och till dem har intresset varit följande:
-finska 8 intresserade
-Dans/jumppa 11 intresserade men flera med reservation
-Kemi/experimentklubb 15 intresserade.
Vi beslöt att satsa på kemi-klubben pga största intresset samt att det för övrigt i staden finns få möjligheter till den typens hobby.
Bonnet utreder möjlighet att få ledare till klubben från ÅA kemilärar-studeranden som kunde få studiepoäng för att dra klubben.
Om det finns pengar, kunde det starta en finska- eller dansklubb på vårterminen
3.Ekonomi
Det finns 3645 euro på Hem och Skola Sirkkala-sektions konto och 1200 euro extra för klubbverksamhet
3.Trafik-jippo
2UGQDVWL)|UlOGUDUInUDQPlODVLJWLOO´WUDILN-YDNW´'HWEOLUPLQXWHUVSDVVSHUI|UlOGHURFKP|MOLJhet till kaffe efteråt. Bonnet skickar inbjudan till föräldrar via klassföräldrarna. Det finns skyltar och reflexvästar i förrådet i skolan. Reflexer kan fås från bl.a banker och försäkringsbolag.
I år bjuds både svensk och finsk media med, för att uppmärksamma jippot. Finsk media speciellt för att
uppmärksamma att det finns en skola just här.
4.Öppet hus i Sirkkala
Ordnas 30-31.01.2013.Då det handlar om vardagar är cafét kanske inte lika lönande som ifjol. Cafét
ordnas endast ena dagen; 31.1. och kanske endast mitt på dagen. Meningen är att varje klass bidrar
med något att sälja på cafét. Kunde kanske vara lönt att satsa mera på salt och sådant som kunde
passa till lunch.
5.Rektorns hälsningar:
- klasserna har fått nya rastredskap
- inom detta år skall alla klasser få dataprojektorer i taken och dokumentkameror
- i datasalen förnyas datorerna också
- det har konstaterats vattenskador i special-OlUDUQDVXWU\PPHQL´URWHQ´-huset. Saken utreds och åtgärdas och det verkar löpa raskt. Båda lärarna arbetar nu i andra utrymmen så varken personal eller elever
borde utsättas för hälsorisker angående detta.
- i feedback-diskussion kom det fram att lärarna kanske behöver påminnas om att kolla att alla elever har
rätt storleks pulpet och har möjlighet att sitta ergonomiskt rätt. Siw skulle påminna lärarna om detta.

6.Skridskobanken
Det finns ett antal skridskor i skolans förråd. De kan lånas om man glömt sina skridskor eller inte har
skridskor. Förrådet är för litet och skridskorna i sådan o-ordning att det hela inte fungerar. Pia Siegfrids
har lovat tillsammans med några kolleger reda ut i förrådet. Om man kanske skulle få hyllor i förrådet
och skridskorna dit i storleks-ordning och en lämplig mängd av olika storlekar, så kunde det kanske fungera. Det är troligtvis brist på de största storlekarna. Det kunde kanske lösas med att kontakta
St.Olofsskolans sektion, om där kanske finns skridskor de inte längre behöver.
7.Uppdatering av Webb-sidorna
Jean Lindén har tagit ansvar för uppdateringen. Länkarna ´OlQNDU´LQWHUlWWMXVWnu. Jobb pågår för att
lösa detta.
På sidorna kunde det finnas en lista på klassföräldrarna i skolan.
På Webb-VLGRUQDNXQGHNODVVI|UlOGUDUQDHOOHUDQGUDDNWLYDVNULYDRPO\FNDGH´KDSSHQLQJV´VRPNODVserna gjort, som tips och inspiration till andra.
En egen Facebook-sida behövs kanske inte, men man kunde använda skolans Facebook som informationskanal.
8.Gårdsfest
Gårdsfest i Sirkkala skola ordnas av årskurs 4. Klassföräldrarna i årskurs 4 tipsas om att börja förberedelserna nu
9.Klassföräldrars uppgifter
Vi förde en kort diskussion om olika aktiviteter i klasserna.
10.Nästa möte
20.3.2013 kl.18.30 i skolans matsal

sekr. Laura Österholm

ordför. Isabelle Bonnet

