KARAMALMENS HEM OCH SKOLA FÖRENING R.F.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 – 2017
Föreningen har på olika sätt försökt tillföra något extra för att stöda den nya läroplanen och
sammanhållningen i skolan och mellan skolan och föräldrarna, bidra till att hålla den
finlandssvenska kulturen och traditionerna levande och ge roliga minnen för barnen.
Föreningen hade sitt årsmöte den 12.10.2016 efter föreläsningen Matematik i familjen med
Siv Hartikainen. Till styrelsen valdes Christina Lundell (ordförande, informationsansvarig),
Joanna Warner (kassör), Daniel Fernandez, Sanna Heikfolk, Katarina Hellsten-Palomäki,
Jenny Lagerholm, Gabriella Palin-Holmberg och Patrik Odenwall. Lärarrepresentanter var
Mariann Qvist och Tony Björk. Katarina Hellsten-Palomäki avgick vid skolstarten 2017 p.g.a.
andra engagemang.
Evenemang som Hem och skola arrangerat eller helt/delvis finansierat under verksamhetsåret:
2016
7.11.
30.11.

Utflykt till Fazer (åk 5)
Lillajulsmarknad i skolan

2017
27.1.
13.3.
4.-6.5.
mars
19. - 20.5.
23.5.
9.6.
22.9.
30.10.
24.11.

Midvinterfesten White (vuxenfest till självkostnadspris, HoS bekostade lärarna)
Teater Taimine uppträdde i skolan med pjäsen Svea och Finn
Skolmusik i Korsholm
Besök på Huippu i Alberga (åk 6)
Stafettkarnevalen i Alberga
Bräncca-cupen på skolans gård
Utfärd till Sveaborg (åk 5)
Hem och Skola-dagen firades med morgonmål i klasserna
Musikhuset i Helsingfors jubileumskonserten Vägen hem
Höstmarknad i skolan

Förutom olika, ofta årligen återkommande, evenemang under skolåret har föreningen bekostat
olika extra anskaffningar enligt skolans önskemål. Vi har bland annat bidragit med pengar till
bokpaket och material till rastboxen (bollar och redskap för utelekar).
”Sexsnack” med Patricia Thesleff i smågrupper: Föreningen strävar i samarbete med skolan
till att få med inslaget i det årliga programmet på åk 5 i fyra grupper, med början i åk 6 våren
2017. Patricia är också inbokad till skolan i mars 2018.
Inför jul bjöd vi på glögg och pepparkakor vid Luciafirandet. Den sista skolveckan före
jullovet fick barnen julgodispåsar och lärarna en julkaka. Vi har också kommit ihåg
personalen och skolmorfar med små jul- och vårhälsningar.
Föreningen bidrog med stipendier som delades ut under våravslutningen samt hyran för
ljudanläggningen.
Föreningen fick understöd för verksamhet och för lägerskolan i åk 6 från Aktia-stiftelsen samt
Lisi Wahls stiftelser.

