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MÖTESPROTOKOLL  

 
Tid: Tisdag 8 januari 2020, kl.18.05-19.24 

Plats: Övernäs skola, högstadiets lärarrum 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inbjuden: 
 
Frånvarande: 

Jannik Svahnström, ordförande 
Petra Svahnström, vice ordförande 
Thomas Eriksson, kassör 
Pia Ringwall, Informationsansvarig, huvudklassombud 
Sanna Könönen-Wahlstedt, ledamot 
Elisabeth Wägar-Höstman, lärarrepresentant lågstadiet 
Rickard Munsterhjelm, lärarrepresentant högstadiet 
Fredrika Kvist-Snellman, ledamot, sekreterare 
 
Anders Eriksson, rektor (inbjuden) 
 
Leeles Nurk, ledamot 

 
 
 
 

1. § Mötet öppnas.  
Mötet öppnades kl 18:05. Jannik Svahnström fungerar som 
mötesordförande och Fredrika Kvist-Snellman som sekreterare. 

 
 

2. § Mötets beslutsförhet och föredragningslista. 
Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 
Föredragningslistan godkänns. 
 

 
3. § Rektorn informerar 

Rektorn tackar för gåvan från Hem och Skola som överlämnades i 
samband med avslutningen av höstterminen 2019. 
 
I Februari kommer Mary Juusela att komma till Övernäs för att arbeta med 
“Lika olika” samt med språkbruk. Två dagar kommer att reserveras för 
ändamålet, en för yngre elever och en för de äldre. 
 
“Hälsa i skolan” rapporten har kommit och kommer att fungera som 
underlag för framtida åtgärder. Rapporten visar att pojkarna mår bättre 
men presterar sämre medan det för flickorna är tvärtom, de mår sämre 
men presterar bättre. En positiv förändring är att barnen överlag sover mer 

……………………………..………………………………………………………………….… 
 

 



Föreningen Hem & Skola r.f. vid Övernäs skola Styrelsemöte 4/2019-2020 sida 2 (4) 

och oftare äter frukost. Eventuellt finns ett samband med de förändrade 
tiderna för högstadiets skoldagar. 
 
Inflyttningen till Övernäs skola är stor och innebär utmaningar. Nya elever 
kommer hela tiden och hittills detta skolår har mellan 10-15 elever 
tillkommit. Just nu består årskurs 7 av 5 grupper med mellan 18-19 elever i 
varje. 
 
Pisarapporten (15-åringar) från våren 2018 visar att Finland fortfarande 
står sig bra internationellt men har tappat lite jämfört med tidigare. 
 
Det nya skolköket är nu klart och eleverna äter i Övernäs igen. Matsalen är 
fortfarande densamma och den planerade renoveringar är tillsvidare 
uppskjuten. Man planerar nu att använda de medel som budgeterats för 
nytt möblemang till matsalen för att försöka renovera det gamla 
möblemanget. Fixtjänst kommer eventuellt att få uppdraget. 
Mellanmålet har bestått av  frukt under renoveringen av praktiska skäl men 
kommer nu att vara mer varierat och näringsrikt. 
 
Förfrågan om att bjuda in högstadielevernas föräldrar för att träffa 
lärarkåren har inte gått vidare. Önskemålet kvarstår däremot och rektorn 
lovar att se till att till att även lärarkåren deltar vid nästa infoträff. 
 

 
4. § Föregående mötesprotokoll 

Ordförande läser igenom protokollet från mötet 26.11.2019. Inga 
invändningar eller frågetecken gällande detta. 

 
 

5. § Informationsärenden och beslut 
a) Kassaställningen (kassören) 

Kassören redovisar kassaställningen som överlag ser bra ut. En 
investering har gjorts i form av inköp av termosar som kommer att 
finnas i Hem och skolas förråd. 
 
Bidrag till klassresa 9 B -190€ 
Vernissage 2019 - 155,08€ 
Termosar -107,31€ 
Julgåvor till rektor och skolkanslist -62,72€ 
Material till rastaktiviteter, badmintonrack -28€ 
Skolkatalog tryckning -868€ 
Sålda skolkataloger (182 st) +910€ 
Julfest +31,37€ 
Medlemsavgifter + 1460€ 
 
 

b) Medlemsavgift 2019-2020 och sålda skolkataloger 
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Antalet medlemmar i Hem och skola är 292 st och medlemsavgiften är 
5€ per medlem.  
 
Antalet sålda skolkataloger är än så länge 182 stycken vilket inte 
motsvarar den beställda mängden. Diskussion kring detta men beslut 
tas om att inte i nuläget förändra tidigare överenskommelser om hur 
försäljningen sköts.  
Informationsansvarig kommer att påminna om skolkatalogen via 
Facebook. 
 

  
6. § Uppföljning av pågående och kommande ärenden. 

a) Kommande aktiviteter 
Läsnatten kommer att gå av stapeln 7/2 och Nicklas Lantz är 
preliminärbokad som föreläsare. Han tar 150€ för 45 minuters 
föreläsning och eventuellt kommer temat vara Ronja Rövardotter. Hem 
och skola ansvarar för kvällsmat och frukost i samband med läsnatten 
och Thomas sköter detta och håller kontakt med bibliotekarie Anna. 
Klassföräldrar framförallt från årskurs 3 och 4 får gärna hjälpa till under 
läsnatten. Pia sköter om inbjudan till dessa. Jannik står för planeringen 
av program tillsammans med Anna och Nicklas. 
 
Gårdsfest för årskurs 1-6 arrangeras av Hem och skola och tidpunkt 
fastslås till tisdag 5/5 kl.18.00-20.00. Ytterligare planering av detta vid 
kommande möten. Pia ordnar så att möte med klassföräldrarna kommer 
att hållas och Jannik meddelar Eva som ser till att blivande årskurs 1 
bjuds in via daghemmen. 
 
Middag för årskurs 6, blivande 7, ordnas tidpunkt fastslås till tisdag 
26/5. Även Ytternäs elever bjuds in. Pizza serverades förra året vilket 
var både bekvämt och uppskattat. Även programmet med både 
allvarliga och lättsamma frågor var uppskattat. Jannik kommer att bjuda 
in klassföräldrar samt Hem och skola även från Ytternäs för att 
engagera sig i arrangemanget och Jannik kommer även att söka upp de 
frågor som användes förra året. 
 
Diskussion kring föreläsningar och program. Förslaget är att hitta något 
som både lockar elever men också ger dem något positivt. Fredrika 
kommer att forska i ämnet och återkomma med förslag. 
 

b) Uppföljning av ärenden 
Brevet till bildningsnämnden tycks ha gett resultat. Ytterligare 20 000€ 
har avsatts för mellanmål under 2020. 
 
Kontakt med övriga Hem och skola föreningar i Mariehamn har tagits. 
Ytternäs har uppgett att de inte har intresse för att samköra föreläsning 
i samband med läsnatten. Strandnäs har vissa planer och kan 
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eventuellt tänkas bjuda in även Övernäs elever till sitt program. 
Övernäs kommer likväl bjuda in Strandnäs då möjlighet finns. 
 
Konstateras att elevrådet inte inbjudits till dagens möte och inte heller 
Rädda barnen. 

 
 
 

7. § Ansökningar 
En ansökan har inkommit från övernäs idrottslärare om skidpaket samt 
funktions T-shirts. Ärendet parkeras på grund av svårighet att uppskatta 
kostnader och Jannik ber idrottslärare Chris återkomma med prisuppgifter 
innan beslut kan tas. 

 
8. § Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 
 

9. § Datum för följande möten 
Tisdag 11/2 kl.18.00 
Onsdag 4/3 kl.18.00 
Onsdag 15/4 kl.18.00 
Onsdag 13/5 kl.18.00 

 
 

10.§ Mötet avslutas och nästa möte 
Mötet avslutas 19.24. Nästa möte 11/2 kl.18.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________       __________________________________ 
Jannik Svahnström ordförande,                             Fredrika Kvist-Snellman, sekreterare 
protokolljusterare  
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