Hem och skola i Åbo
Sektionerna Sirkkala skola och Sirkkalabackens skola
Klassföräldrarnas vårmöte
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Närvarande:

18.3.2015 kl. 17.00
Sirkkala skola
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Hannah Tönnes-Krogell
Erja Mäkelä
Petter Rönnlöf
Peter Ekholm
Ilkka Salonen
Tiina Aspnäs

Genomgång av verksamheten
Klubbarna har fått 1500 euro för verksamhet, vilket motsvarar ca 50 timmar allt som
allt. Klubbar som hållits under våren är en djurklubb, en dansklubb och en slöjdklubb.
Resterande timmar timmar föreslås gå till gårdsfestens showgrupp och
stafettkarnevalens hejarklack, samt möjligen den nystartade schackklubben.
Möjligheten att hålla en finskaklubb igen diskuterades, Ellu underströk vikten av att
då satsa på ”lek-finska” så att intresset håller i sig.
Cafét på Öppet Hus – dagen var lyckat och drog in 962 euro.
Trafiken kring skolan diskuterades. Andreas frågar om Sirkkala HoS borde jobba
mer för att det skall vara tryggt att röra sig kring skolan, bland annat med tanke på
incidenter som buss uppe på trottoaren vid trafikjippot på hösten, barn som råkat ut
för farliga situationer på Sirkkalagatan under höstterminen 2014 (påkörning och nära
ögat), samt dubbelparkering på Österlånggatan under discokvällen. Ellu konstaterade
att trafiken ser lite farlig ut både morgnar och eftermiddagar, främst på Sirkkalagatan.
Ofta är det föräldrarna själva som orsakar farliga situationer. Till exempel nämndes att
det är trångt mellan nya och gamla övergångsstället och att folk stannar till där för att
släppa av barn även om det är förbjudet.

Ellu föreslog att sexorna kunde hjälpa till med att följa nya eftisbarn kommande höst,
efter att de två veckor som eftispersonalen brukar följa barnen är slut. Två konkreta
lösningar som föräldrarna vill jobba för att staden skall ordna vad gäller
trafiksäkerheten är för det första ett räcke vid hörnet Nylandsgatan – Österlånggatan
och för det andra tydliga varningsskyltar kring skolan som gör det tydligt för bilister
att det finns en skola på platsen. Erja Mäkelä författar en insändare som riktas till
staden.
Övriga idéer var att förlänga området för tillfällig parkering på Österlånggatan och att
föräldrarna kan släppa av lite äldre barn lite längre bort.
Gårdsfesten 2015 går av stapeln 12.05. kl. 17.00. Temat är Cirkus. Föräldrarna som
ingår i gårdsfestgruppen har haft ett möte, där de delats in i grupper.
Ekonomin i Sirkkala sektionen ser bra ut. Sektionen har 4400 euro på kontot.
Rektors översikt inleddes med att Ellu hoppas på föräldraengagemang gällande
inomhusluften i Kärnhuset. Rektorn uttrycker sin oro över situationen. Det finns orsak
att tro att barnen måste börja i en sjuk skola. Det eftersom stadens på hösten utlovade
plan för åtgärder fattas ännu i detta skede, det även om det finns lärare och barn som
reagerat på luften i huset. Takrenoveringen åtgärdar bara en del av problemen, då fukt
konstateras finnas i golvet under plastmattorna. Läget blir ohållbart då det inte finns
utrymmen att flytta undervisningen till. För tillfället används aulan utanför matsalen i
Pomona till en del av musikundervisningen.
Rent konkreta åtgärder tas i form av att en grupp föräldrar börjar jobba med saken.
Gruppen består av Petter Rönnlöf, Hanna Tönnes-Krogell och Petra Lindblad. Ellu
informerar staden om oroade föräldrar. Föräldrar uppmanas meddela skolan om de
märker att deras barn har symptom. Föräldrarna funderar om hälsovårdare Nina
Ringbom möjligen kunde spela en roll gällande kartläggandet av symptom.
Den nya läroplanen, som i Åbo innebär bland annat att det blir mindre undervisning,
eftersom Åbo stad har gått in för de minimi antal timmar läroplanen kräver. De
svenska barnen har fått lov att läsa en timme extra språk på tredje årskursen,
finska/engelska. Den svenska sidan kan inte vänta med finska/engelska till årskurs
sex, utan behöver använda de valbara timmarna till språk.
En annan förändring är gymnastiken där det idag finns 4 timmar gymnastik, i den nya
läroplanen finns det endast 2 timmar gymnastik. Lärarnas idé är att de valfria
timmarna skulle fördelas enligt följande: 2 h konst och färdighet skulle kunna fördelas
antingen som 1 timme musik, eller 1 timme till femte klassisternas bildkonsttimme (2
timmar extra allt som allt). En timme skulle kunna fördelas till B1 språket eller så att
det blir 2 extra gymnastiktimmar på sjätte klass. Föräldrar och barn kan kanske börja
välja att satsa antingen på språk eller gymnastik.
Ellu ser det som beklagligt att timmarna för konstämnen minskar, eftersom det
påverkar den goda stämningen i skolan negativt. Andreas anmärker också på att den
finländska satsningen på konstämnen ger konkurrenskraft ute i världen.

Ellu anser att religionsundervisningen behöver moderniseras, eftersom vi går mot ett
ännu mer mångkulturellt samhälle.
Det viktigaste med nya läroplanen är inte vad som lärs ut utan hur barnen skall börja
reflektera över sitt eget lärande.
Hem och skola i Åbo r.f. håller för tillfället på med att i rollen som finansiärer ordna
med stafettkarnevalsbussar, samt hjälper lägerskolegruppen att reda ut möjligheter till
understöd ifrån Diakoniföreningen samt Sundells stiftelse. I fråga om Kärnhuset
stöder HoS r.f. Sirkkala vid behov. Anmärkningsvärt under det gångna året var
minskningen av betalda medlemsavgifter
Vid mötet beslöts att Andreas Slama fortsätter som huvudklassförälder vid Hem
och Skola Sirkkala, samt att Sara Nordling fortsätter som föräldrarepresentant vid
Hem och skola r.f.
Oktoberfesten 9.10.2015 för Sirkkalas föräldrar och lärare behöver marknadsföras
bättre. Flyers kommer att delas ut på gårdsfesten och folk får gärna slå på
djungeltrumman.
Anskaffningar till Sirkkala. Hege lade fram lärarnas förslag på sådant som skolan
behöver, bland annat en Mac dator för märkbart enklare och mindre tidskrävande
uppdatering av de pekplattor som skolan har, samt ett elpiano som skulle komma till
stor nytta i musikundervisningen (nu används ett elpiano och ett piano, båda i mindre
bra skick). Mötet beslöt att HoS Sirkkala köper en dator till skolan, samt försöker hitta
en möjlig sponsor. För elpianot görs en förfrågan vid HoS r.f. om det är möjligt att få
bidrag till pianot därifrån, Sara pratar med musiklärarna om typ av piano samt pris
och tar upp saken på nästa HoS r.f. möte.
Vidare önskar stafettkarnevalsklubben att 40 st nya skjortor skulle skaffas för
Sirkkalas löpare, Petra Hellman föreslår att Sirkkala Hos beställer dem vid
Urheilutukku. Mötet godkände anskaffning av skjortorna.
Slutligen föreslår Andreas anskaffning av schackbräden á 10 euro till schackklubben,
vilket godkändes.
Inga övriga ärenden togs upp.
Tidpunkten för nästa möte lämnades öppen.
Mötet avslutades kl.19.50.

