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Österby skolas Hem och Skola förening hade sitt första styrelsemöte den 19.9.2017. Vi välkomnar 
nya styrelsemedlemmar och hoppas att samtliga 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.

Plock ur årets verksamhetsplan:

- Bjuda glass till eleverna på Hem och skola dagen.
- Skaffa pulkor, peffisar, bollar och hopprep till skolgården.
- I mån av möjlighet bjuda eleverna på teaterresa.
- Robot Workshop
- På önskan av eleverna utreds möjligheter att uppföra en

hinderbana typ den på Frontmuseet i Lappvik.
- Stipendier

Storsatsningen detta läsår är Vårlunchen den 8.4.2018.

För den som vill och har möjlighet finns det ännu biljetter att sälja man får mera biljetter av 
Elisabet Lönnqvist. Det går nog också att höra av sig till ordförande kontakt uppgifter finns på
följande sida.

Medlemsavgiften för i år är 10 €/familj!
Välkommen med i föreningsarbetet genom att betala med girot nedan!

Mottagarens kontonummer:

FI06 4170 0010 1048 30

Mottagare: Österby hem och skola rf

Meddelande:

Betalare:

Underskrift:                                                          

förf. dag 6.4.2018

10,00 €

Medlemsavgift 2017-2018

Elevens namn:
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Styrelsens sammansättning 2017-2018:

Ordförande: Roger Rosendal, rosendal_roger@hotmail.com tel. 0401884115

Viceordf:Magnus Lassander

Sekreterare: Linda Estlander

Kassör: Sandra Wikström

Medl: Rebecka Aakula 

Medl: Mia Kullström 

Medl: Elidabeth Lindholm 

Lärarrepr. Elisabet Lönnqvist

Tag gärna kontakt!

på förbundets hemsida, www.hemochskola.fi  ,   finns massor av bra information.

Trevlig fortsättning på vintern/våren!
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