Hem och skola i Åbo
Sektionerna Sirkkala skola och Sirkkalabackens skola

Klassföräldrarnas möte
Tidpunkt: 6.10.2015 kl. 18.00
Plats: Sirkkala skolas matsal
Närvarande: Andreas Slama, huvudklassförälder
Anna Möller-Sibelius, sekr.
Ellu Kurtén
Ida Rönnlund
Ellinor Hellström
Sanna Isomäki
Anna Ansamaa
Kristiina Björklöf
Charlotta Sandberg
Sara Nordling
Johanna Lindfors
Nina Wahlstedt
Hannah Tönnes-Krogell
Päivi Honkala
Patrik Lillqvist
Maija Blomqvist
Petter Rönnlöf
Laura Langh-Lagerlöf
Susanne Agte
Petra Hellman
Jean Lindén
Misa Ståhl-Norrholm
Mötet öppnades kl. 18.15.
Anna Möller-Sibelius valdes till sekreterare.
Aktuellt
Telefonkatalogen färdigställs av Maija Blomqvist denna vecka och planeras gå i tryck på måndag.
Ännu en påminnelse skickas ut av klassföräldrarna angående eventuell uppdatering och korrigering
av kontaktuppgifterna. Katalogen, som kostar ca 500 euro att trycka, finansieras av Hem och skola
och delas ut till alla elever.
Eftermiddagsklubbar som inlett sin verksamhet i höst är schackklubb för nybörjare samt längre
hunna, dansklubb, djurklubb och klubb för redskapsgymnastik. En käpphästklubb i elevernas egen
regi finns också. På förslag av en förälder, Timo Rönnberg, kunde en basketklubb under hans ledning
starta. Undervisningsspråket skulle vara finska, men eleverna kan också göra sig förstådda på
svenska. Initiativet understöddes. En person med erfarenhet från FN har anmält sitt intresse att hålla

timmar om FN-relaterade frågor på engelska, och hon har av rektor erbjudits ett undervisningstillfälle
i skolan på FN-dagen.
Ekonomiska läget inom Sirkkala sektion, medlemsavgifter, anskaffningar. På kontot finns ca 4000
euro. Införskaffningar som gjorts är T-skjortor till hejarklacken och schackbräden. Ytterligare inköps
en dator och ett elpiano. Takorganisationen Hem och skola rf bidrar till pianoköpet med 200 euro. De
förväntade inkomsterna från Oktoberfesten är ungefär 1000 euro.
Hem och skola i Åbo rf representerades av Sara Nordling, som berättade att procedurerna kring
inbetalningskorten skötts och att stipendieansökningar är på gång. I övrigt fanns inget särskilt att
rapportera, verksamheten förlöper väl.
I rektors översikt betonades vikten av ett nära samarbete mellan Sirkkala skola och Cygnaeus skola
bl.a. för att ge goda förutsättningar för elevernas gemensamma skolgång fr.o.m. årskurs 7. Frågan
om hur födelsedagsinbjudningar kunde hanteras utan att någon skulle känna sig utanför eller ledsen
togs upp. Rektor ansåg att Wilma fungerar bra men ville få synpunkter på hur systemet kunde bli
ännu bättre. Hon påpekade att i den nya läroplanen som tas i bruk hösten 2016 betonas inte endast
elevernas aktivitet utan också vårdnadshavarnas, vilket gör samarbetet mellan skolan och hemmet
ännu viktigare. Rektor frågade om föräldrarna är nöjda med de bedömningsformer som skolan
använder, såsom utvecklingssamtal och betygsättning. För närvarande ges betyg i siffror fr.o.m.
årskurs 5 i de svenska skolorna i Åbo, och de finska skolorna, som förut gett sifferbetyg i lägre klasser,
övergår till denna modell. Rektors förslag att då och då inbjuda till en kaffestund på morgonen med
föräldrarna, eventuellt kring ett tema eller för att diskutera aktuella frågor, mottogs positivt.
En fråga som upplevdes angelägen och som diskuterades i anslutning till rektors förslag om
kaffestund var barnens dator- och telefonanvändning. I vissa klasser har problem kring barnens
uppförande mot varandra i sociala medier (särskilt What’sApp) dryftats under hösten. Den
gemensamma ståndpunkten under mötet var att föräldrar behöver vara medvetna om vad som
pågår och involvera sig i barnens IT-verklighet. Även klassföräldrar har en uppgift i att
medvetandegöra dessa utmaningar i klasserna. Frågan ifall årets enda föräldramöte borde hållas
efter klassföräldramötet för att bättre kunna omsätta det överenskomna i praktiken kastades fram.
Rektor nämnde att en teatergrupp som tar upp ämnet internet besöker skolan i mars.
Kärnhuset, inomhusluftgruppen. Rektor informerade om att nya mätningar har gjorts i augusti strax
före skolstarten. Rapporten är skriven och har skickats till fastighetsverket men sänds till rektor först
efter att arbetsgruppen för inomhusluften har hållit sitt möte den 7.10. Innehållet i rapporten
allmänt taget har uppgetts vara att ingen akut nödsituation är för handen men att källarvåningens
golv innehåller fukt och att ventilationen i denna typ av byggnad borde vara på dygnet runt, vardag
och helg. I inomhusluftgruppens möte deltar rektor och en föräldrarepresentant, Petra Lindblad. Så
snart rektor får rapporten sänder hon den vidare till föräldrarna.
Vår egen föräldra-inomhusgrupp (Petter Rönnlöf, Petra Lindblad och Hannah Tönnes-Krogell) skriver
tillsammans med Andreas Slama en insändare till Turun Sanomat nästa vecka för att påpeka bristerna
i stadens sätt att sköta problemen med inomhusluften i Sirkkala skola. Jean Lindén ser till att saken
också behandlas i Åbo Underrättelser. Petter Rönnlöf poängterade att Åbo stad måste formulera en
handlingsplan på basis av rapporten som gjorts om inomhusluften och att det är denna som vid
behov bör kritiseras och att den svenska skoldirektören har en nyckelposition i sammanhanget. Han
framhöll att problemen med Kärnhuset också är kopplade till problemet med förskolans exiltillvaro
på Braheskolan. Flera uttryckte sitt tvivel på att det är realistiskt att få Kärnhusets utrymmen i skick
till nästa höst – var ska förskolan då hållas, när Braheskolan kommer att vara full, var en allmän
undran. Ett stormöte om Kärnhusets situation ska ordnas, där alla föräldrar kan – och bör uppmanas
att – delta för att ställa krav på stadens representanter att hitta goda lösningar.

Kommande evenemang
Oktoberfesten går av stapeln den 9.10.
Det årliga trafikjippot ordnas fredagen den 6.11. Klassföräldrar samt övriga frivilliga föräldrar deltar
genom att patrullera i trafiken nära skolan med varningsskyltar och reflexvästar i ½ timmes pass kl.
7.50─9.20. Sammanlagt behövs 25 personer för detta. Fredrik Blomqvist har i egenskap av förälder
tagit initiativ till kampanjen ”Stanna, titta och vinka” och kommer att skaffa fram en lastbil som
eleverna får bekanta sig med. Rektor har understött hans initiativ, som kommer att vara en del av
trafikjippot. Erja Mäkelä har tidigare skött om kontakterna till stadens trafikansvariga, och till hennes
efterträdare valdes Ida Rönnlund. Förbättringsförslag gällande trafiksäkerheten som borde lyftas
fram för Åbo stad är: räcke vid Nylandsgatan─Östra långgatan, målad text på asfalten (”koulu /
skola”), blinkande ljus och skyltar.
Läsnatten för åk 3 och 4 hålls fredagen den 27.11 (OBS! Nytt datum, ändrat efter mötet). Jean Lindén
kontaktar Mia Österlund i hennes egenskap av förälder och barnboksspecialist och planerar
evenemanget tillsammans med Sanna Isomäki. Jean Lindén föreslog att författaren Peter Sandström,
aktuell med en bok om Rödluvan skriven på Nykarlebydialekt, skulle kontaktas för ett eventuellt
uppträdande, vid behov mot ett symboliskt arvode. Förslaget understöddes.
Café i samband med Öppet hus-dagen den 16.1.2016 ordnas. Salt och sött bakas.
Övrig information
Webbsidan för Hem och skola vid Sirkkala skola sköts fortsättningsvis av Jean Lindén.
Påminnelse om gårdsfesten. Datum för festen är 10.5.2016.
Till klassföräldrarnas uppgifter hör att ansvara för klassens e-postlista. En annan uppgift är att en
gång per termin ordna en aktivitet som befrämjar klassens sammanhållning. Det hela får gärna ha en
informell karaktär. Exempel på tidigare eller inplanerade aktiviteter som nämndes är pulkaåkning,
korvgrillning, bowling, Halloweenfest med maskerad och knytkalas, utflykt till Kurjenrahka.
Övriga ärenden
Jean Lindén efterlyste ett möte om den nya läroplanen, vilket rektor ansåg vara en god idé. Hon
nämnde att den huvudsakliga förändringen jämfört med den nuvarande läroplanen från 2004 är att
tyngdpunkten förskjutits från ”vad?” till ”hur?”.

Nästa möte. Tidpunkten för detta lämnades öppen, men det blir sannolikt den 15.3.2016.

Mötet avslutades kl. 19.50.

