Åshöjdens Hem och Skola-förening r.f., registernummer 135.850

Verksamhetsberättelse för 2018–2019
1.8.2018–31.7.2019
Föreningen verkar för elevernas välmående i skolan. Föreningen erhåller medel för sin
verksamhet genom medlemsavgifter, genom att ansöka om stipendier och eventuellt ordna
basarer, fester och penninginsamlingar.
Föreningen är medlem i Norr om Stan.
Årsmötet
Vid årsmötet den 6.9.2018 valdes medlemmarna i styrelsen. Mötet befullmäktigade styrelsen
att inom sig välja ordförande. På sitt konstituerande möte valde styrelsen inom sig Jonas
Sundman till ordförande.
I styrelsen har under året verkat Heta Välimäki, Patrik Östermark, Lena Hallin-Pihlatie,
Milena Parland, Simona Sevón-Gardberg, Alena Nemna, Lena Koski och Joe Pimenoff.
Under året har Daniela Lindroos fungerat som skolans representant i styrelsen.
Till verksamhetsgranskare valdes Henrik Johansson och till suppleant Andreas Stenius.
Medlemsavgiften fastställdes till 20 € per familj (15 € under verksamhetsåret 2017–2018).
Verksamhet
Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under verksamhetsåret. Årsmötet arrangerades den
6.9. i samband med föräldramötet för högklasserna i skolan.
Verksamheten följer sin årskalender för verksamheten. Höstterminen inleddes med Hem och
Skola dagen den 25.9 med kaffeservering och program på morgonen.
Under öppet hus -kvällen bjöd föreningen på kaffe med tilltugg. En träff ordnades för
klassfäräldrarna för att presentera årskalendern.
Vinterbalen ordnades i samarbete med lärarna och elevkåren. Föreningen stod för
trakteringen som sköttes av några föräldrar.
Föräldrakvällen den 26.3 hade ungefär 30 deltagare. Kvällens tema var sociala medier och
hur barn och ungdomar anväder dem. Anna Hellsing fungerade som sakkunning, Birgitta
Ponthin presenterade skolans arbete och ungdomspolisen gav sina synpunkter. Responsen
var god och om möjligt önskades fler kvällar av samma slag.

Under året understödde föreningen Lego-klubben. Övriga klubbar ordnades i samarbete
med Norr om Stan.
Biblioteksgruppen
Biblioteksgruppens mål är att utveckla skolans biblioteksverksamhet genom att sköta om
nyanskaffningar, nya möbler, tidningsprenumerationer och införskaffa digitala tjänster. I
gruppen deltar styrelsemedlemmar och lärare. Utrymmesbristen i skolan som blev uppenbar
under våren ledde till att också mediateket måste användas som ordinarie klassrum. För
utgifterna har föreningen erhållit stipendier från Kulturfonden och Tre Smeder.
Ekonomi
Föreningens bokslut för verksamhetsåret visar ett överskott på 64,28 euro.
Föreningen understödde finansiellt skolans verksamhet under verksamhetsåret med totalt
16 264,01 euro. I summan ingick bland annat stöd för sjuornas lägerskola, åttornas
språkresa, stipendiepengar till hela skolan, besök på Sveaborg, finansiering av Vinterbalen,
inköp av rastleksaker och klassuppsättningar av böcker samt för pedagogisk utveckling av
skolans naturvetenskapliga undervisning.
Biblioteksgruppen har beviljats ett anslag på 7000 euro för utveckling av biblioteket och
licenser som antecknats som en resultatreglering in bokslutet.
Medlemsavgifterna uppgick till totalt 1580 euro. Föreningen har erhållit understöd från
Stiftelsen Tre Smeder, Svenska Folkskolans Vänner, Kulturfonden och Svenska Tekniska
Vetenskapsakademien, sammanlagt 22 000 euro.
För verksamhetsåret 2019–2020 finns medel reserverade för sjuornas lägerskola, Skolmusik
2020, klubbar, teaterföreställningar och museibesök samt understöd för att utveckla skolans
bibliotek.

