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Bästa föräldrar, 

Österby skolas Hem och Skola förening har haft sitt första styrelsemöte. Vi välkomnar nya 
styrelsemedlemmar och hoppas att många familjer i skolan önskar vara medlem i föreningen. 
Medlem blir man genom att betala medlemsavgift på 10 €, giro nedan. 
 
 

Föreningens uppgift är stöda hem – skola relation och försöka bidra med det lilla extra i tillvaron 
för eleverna. Detta sker genom olika evenemang, bidrag till evenemang och inköp av saker som 
skolans lärarkår/elevkår önskar. Pengar till detta fås genom olika insamlingar, försäljningar samt 
via stipendieansökningar från olika fonder. 
 
Det har redan blivit tradition att vissa evenemang sköts av vissa klasser, som då samtidigt kan 
samla in pengar till sina klasskassor, så även detta år: 
 
Höstfest okt-nov   Åk 6 
Vinter / isdisco feb-mars   Åk 5 
Påskdisco                                 Åk 4 
Julfest kaffe          Åk 3 
 
Vi ber klassföräldrarna meddela styrelsen ifall klassen inte kan sköta om dessa tillställningar så 
försöker vi hitta en annan klass som kan sköta om det. 
 

För allas trivsel ber vi er komma ihåg att förberedelser för evenemang sköts utanför skoltid. 
Ordningsreglerna hittar ni på skolans hemsida, http://www.edu.raseborg.fi/osterbyskola/aktuellt 
 -> se "discoregler" 
 
Plock ur årets verksamhetsplan: 
- Bjuda glass till eleverna på Hem och skola dagen 25.9. 
- "Hoppa loss i Österby" 10.10 
- Ge hela skolan möjlighet att åka till skridskohallen i Karis, 1-2 ggr 
- Stipendier 
- Gåvor jul och vår 
- Logo kläder 
- Fastlagsjippo 
 
Storsatsningen detta läsår är "Hoppa loss" evenemanget som innefattar Happy Beavers hopp-
produkter, försäljning av Snölyktan/Lumilyhty lotter, loppis och café. 
För att täcka omkostnaderna detta verksamhetsår har HoS valt att satsa på försäljningen av 
Snölyktan/Lumilyhty lotter, ingen försäljning av övriga produkter detta år. 

 
 

Medlemsavgiften för i år är 10 €/familj! 
Välkommen med i föreningsarbetet genom att betala med girot nedan! 
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Styrelsens sammansättning 2015-2016: 
 
 

Ordförande: Cecilia Roms 

Vice ordf: Roger Rosendal 

Sekreterare: Petra Karjalainen 

Kassör: Bettina Mannström 

Webbansvarig: Patrik Gustafsson 

 

Medl: Petra Fagerström petra.fagerstrom@evl.fi   tel 040-7481590 

Medl: Patrik Gustafsson Patrik.Gustafsson@ktab.fi  tel 044-7440438 

Medl: Petra Karjalainen petra.karjalainen@brev.fi  tel 040-7198455 

Medl: Jessica Himanen  jes_him@hotmail.com tel 040-7590239 

Medl: Kajsa Gustafsson kajsa@gustafsson.fi  tel 044-5662747 

Medl: Bettina Mannström isaac_gabrielsson@hotmail.com tel 040-5084908 

Medl: Roger Rosendal rosendal_roger@hotmail.com tel 050-3206706 

Medl: Cecilia Roms ia_roms@hotmail.com  tel 040-5365989 

 

Lärarrepr. Heidi Knopman heidi.knopman@raseborg.fi  tel 040-6803758 

 
 

Tag gärna kontakt! 
 
På vår egen hemsida lägger vi in aktuell information, http://osterby.hemochskola.fi/start/ och på 
förbundets hemsida, www.hemochskola.fi, finns massor av bra information. 

Besök gärna sidorna. 
 

 

Trevlig fortsättning på hösten! 
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