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MÖTESPROTOKOLL NR 7  FÖR ÖVERNÄS HEM OCH SKOLA STYRELSEMÖTE  
Tid: Onsdag 15 april 2020, kl. 18:00  
Plats: Digitalt över Google Hangouts i corona tider 
Närvarande: Jannik Svahnström, ordförande 

Petra Svahnström, vice ordförande 
Pia Ringwall, informationsansvarig, huvudklassombud  
Sanna Könönen-Wahlstedt, ledamot 
Elisabeth Wägar-Höstman, lärarrepresentant för lågstadiet 
Thomas Eriksson, on hold per telefon  

Inbjuden: Anders Eriksson, rektor och deltog under punkterna 1-3. 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades kl 18:02. Jannik Svahnström åtog sig sekreteraruppgifterna. 

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

§ 3  Rektor informerar  
Rektorn informerade om distansundervisningen och hur den utvecklas. Lärarna 
uppmanas att ha kontakt med eleverna varje dag. 
Skolan arbetar med olika metoder för att täcka upp de olika behoven bland eleverna.  
-Lärarna längtar tillbaks till skolan och mer ordnade former. 
- Fråga, dyker eleverna upp till lektionerna via Teams? Svar av rektorn: ja de gör de och 
om de inte gör det så får de en anmärkning.  
- Fråga om prov? Svar av rektorn: Prov och provlistor skall följas om det finns ett värde 
för lärandet.  
- Bespisning av eleverna som undervisas på distans. Ordförande tackar Sanna och 
Fredrika för deras engagemang i denna fråga som har löst sig och info finns på Wilma 
och HoS Facebook sida. Rektorn omnämner detta som ett bra exempel på Hem och 
Skolas och skolans informationsutbyte. 
- Fråga: 9:orna till skolan? Svar av rektorn: Nej finns inget sådant beslut. Tills vidare är 
skolorna stängda till och med den 13 maj. Speciell vikt läggs på avgångsbetygen för 
årskurs 6 och 9.  
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§ 4 Föregående mötesprotokoll  
Protokoll från styrelsemötet 4.3.2020 lästes upp av ordförande och godkändes av 
mötesdeltagarna utan tillägg.  
 
§ 5 Informationsärenden och belsut  
a. Kassaställningen: kassan är stabil och har ökat med 525,32 i form av Mariehamns 
Stads grundbidrag. 
b. Medlemsavgift 2019-2020 och sålda skolkatalogen 
Föreningen har 316 medlemmar, varav 196 ordinarie och 120 stödmedlemmar per den 
14 april 2020. Kassören rapporterar 197 sålda skolkataloger.  

 
§ 6 Uppföljning av genomförda och kommande ärenden  

a. Kommande aktiviteter  
- föreläsning av Tom-Stefan Witting, skjuts fram till september 2020, Beslut 
sedan tidigare per e-post den 13 mars 2020.  
- Gårdsfest för årskurs 1-6, 5.5.2020 kl 18:00  
Beslut: inhiberas  
- Middag för årskurs 6, 26.5.2020 blivande 7:or tillsammans med Ytternäs. 
Ytternäs med på detta och deltar i kostnaderna. Beslut: avvakta till nästa möte 
- Årsmöte:enligt föreningens stadgar skall “Föreningens årsmöte skall hållas 
senast den 30 september.”  
- Beslut att fatta beslut vid nästa möte om datum för årsmötet 
- Förslag till nya styrelsemedlemmar,  
En ordförande, 2 nya styrelsemedlemmar samt 2-4 ersättare sökes då Pia, 
Thomas och Jannik är i tur att avgå samt alla ersättarna väljs för ett år i taget. 
Vi bör börja fundera på förslag till ordförande, två medlemmar och flera ersättare. 
Ytterligare medlemmar och ersättare sökes. Vid förslag av nya 
styrelsemedlemmar skall vi tänka på representation av vårdnadshavare för 
hög-och lågstadiet samt könsfördelningen. Några förslag diskuterades under 
mötet.  

b. Uppföljning av ärenden. Inga andra ärenden. 
  

§ 7 Ansökningar 
- Skolans ansöker om stipendier. I fjol gav vi tre stipendier à 50 €. 

Beslut: vi beviljar tre stipendier à 50 € förutsatt att stipendier delas ut efter 
läsårets slut. 

- Klass 6A i Övernäs skola söker stipendier för en lägerskola till Helsingfors och 
Sveaborgs lägerskolecentrum 21-24 maj 2020. Klassen har 16 elever och 
behöver för att ha en vuxen i varje hytt åtföljas av en vuxen per tre deltagande 
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barn. Klassen anhåller nu hos hem- och skolaföreningen om sedvanligt bidrag för 
genomförande av lägerskolan som har skjuts fram till hösten. 
Petra Svahnström jävade sig i frågan då hon har barn i nämnda klass.  
Beslut: HoS beviljar 10 € elever, totalt 160 €, förutsatt att resa blir av under 
2020. 

 
§ 8 Övriga ärenden  

- För kännedom att vi har mottagit: Landskapsregeringens REMISS BEGÄRAN för 
den allmänna delen av den nya läroplanen för grundskolan på Åland, svar senast 
den 24 april 2020. Tiden har förlängts till 30 maj.  
Beslut: Diskussion under kommande möte den 13.5. Återkom även med 
kommentarer till HoS ordförande innan den 24 maj 2020.  

§ 9 Datum för följande möten Onsdag 13.5 kl.18.00, digitalt eller utomhus  

§ 10 Mötet avslutas  
Mötet avslutas kl. 18:53 

 
 
 
____________________ _________________________ 
Jannik Svahnström Sanna Könönen-Wahlstedt 
ordförande och sekreterare Protokolljusterare 
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