VERKSAMHETSPLAN för Hem och Skola i Åbo r.f. 2019
Styrelsen för Hem och Skola i Åbo r.f. har som uppgift att aktivt stöda de fem skolorna och
deras föräldraföreningar. Styrelsen har helhetsansvaret för ekonomin och är
redovisningsskyldig enligt föreningslagen. Verksamheten i skolorna; Brahe, Cygnæus,
Sirkkala, Sirkkalabacken, S:t Olofsskolan och Katedralskolan, planeras och verkställs av
respektive skolas föräldraföreningar och skolans personal. Föräldrarna samarbetar med
skolorna om hur deras verksamheten och förvaltningen är uppbyggd.
Styrelsen för Hem och Skola i Åbo fortsätter med sitt arbete att främja samarbetet mellan de
fem svenska skolorna i Åbo, stöda föräldrarna i samarbete mellan hemmen och skolorna
och vara aktivt med och påverka de svenskspråkigas rättigheter inom småbarnsfostran och
skolväsendet.
Föreningens målsättning är att fungera som föräldrarnas språkrör i frågor som berör daghem
och skolorna samt barnens trygghet och rättigheter. Föreningen bevakar frågor inom
småbarnsfostran och skolsektorn och strävar efter att kunna påverka beslutsfattare.
Föreningen arbetar för att skapa ett gott samarbete mellan hemmen och skolan. Vi vill
uppmuntra föräldrar att delta i den egna skolans Hem och Skola verksamhet och på detta
sätt ha möjlighet att påverka samarbetet. Hem och Skola r.f önskar på ett aktivt intresse från
skolorna för att upprätthålla en god stämning och inlärningsmiljö i skolan. Hem och Skola i
Åbo samarbetar med lärarna i Åbo stads svenskspråkiga skolor i deras arbete för att
utveckla metoderna för att motarbeta mobbning.
Föreningen ordnar föreläsningar för föräldrar om aktuella teman. Skolornas elever bereds
genom ekonomiska bidrag av föreningen möjlighet att delta i bl.a. idrotts- och
kulturevenemang. Styrelsen koordinerar gemensam verksamhet och ser till att
representanterna i de enskilda skolorna får information om aktuella projekt och evenemang,
som förmedlas till föräldrarna.
Styrelsen koordinerar ansökningar om statligt understöd för klubbverksamhet samt andra
bidrag.
Föreningen ger i början av höstterminen ut ett infoblad som innehåller allmän information om
föreningens verksamhet och funktionärer samt information om vad som är på gång i den
egna skolan. Aktuell information finns också på Facebook och på föreningens hemsida
http://abo.hemochskola.fi. Kallelse till föreningsmöten publiceras på hemsidan, Facebook
och genom skolans egna informationskanaler.
Föreningen kvarstår som medlem i Förbundet Hem och Skola och strävar att använda den
expertis förbundet erbjuder. Styrelsen samarbetar med andra svenska organisationer i Åbo
med omnejd som arbetar med ungdomsfrågor. Samarbetet med den lokala finska
motsvarigheten till Hem och Skola i Åbo, Turvary ry. har som syfte att bevaka gemensamma
viktiga frågor inom skolsektorn.
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