
Novemberhälsningar från Smedsby Hem och Skola!     

Föräldraföreningen Smedsby Hem och Skola finns till för att stärka kontakten 

mellan skolan och familjerna. Vi vill bidra till känslan av gemenskap och till att 

alla barn och vuxna trivs och har det bra i Smedsby skola. Föreningen ordnar 

och bekostar evenemang för eleverna och familjerna, och stöder anskaffningar 

som förbättrar trivseln i skolan. 

Under den gångna höstens lopp har barnen bl.a. fått korgbollar till rasterna, böcker till biblioteket 

samt en upplevelse med Teater Taimine. För hela familjen ordnades en lärorik Familjedag – roligt 

att så många av er kunde komma! 

Föreningen ansöker om stipendier som beviljas för vissa specifika ändamål, men för att möjliggöra 

all verksamhet behövs också andra medel, så som medlemsavgifterna, se nere på sidan! 

❖ KOMMANDE EVENEMANG  

Måndagar 21. & 28.11. Kurs i Första Hjälp – Eleverna får bekanta sig med grunderna i Första Hjälp 

under skoldagen. Kursen hålls av Johanniterhjälpen.  

Torsdag 24.11. kl 18-20 Julpysselkväll – Juligt pysslande och mys för hela familjen, se inbjudan som 

skickades tidigare eller Smedens info. Ordnas av Hem och Skola och klassombuden.  

Fredag 16.12 Workshop och konsert med bandet Mandys Nyckel – Förra terminen fick de  

yngre musicera med Raka Bananer, nu står de äldre i tur. 

På våren bland annat: 

Onsdag 8.3. Skiddag – Slalom och annat vinterkul i Hjortlandet för hela skolan. 

Lördag 25.3. Föräldrafest – Årets roligaste fest, naturligtvis för barnens bästa.  

Följ med i Facebook-gruppen  https://www.facebook.com/groups/SmedsbyHOS  

eller händelsekalendern på hemsidan https://www.smedsby.hemochskola.fi  

❖ MEDLEMSAVGIFTEN  

Genom att betala medlemsavgiften 20€/elev är ni med och understöder Smedsby Hem och Skolas 

verksamhet. Vi tackar alla som redan betalat avgiften under hösten, tex. på föräldramötet i september!  

Avgiften kan betalas via föreningens Mobilepaynummer 42441, skriv barnets 

eller barnens namn och årskurs(er) som meddelande. Eller via bankgiro, 

uppgifterna finns nedan. 

  

 Mobilepay: 42441 

 20€ / elev 
 Skriv namn & åk 
 som meddelande! 

http://smedsby.hemochskola.webbhuset.fi/Site/Data/1087/Files/Jylpysselinbjudan2022.pdf
https://www.facebook.com/groups/SmedsbyHOS
https://www.smedsby.hemochskola.fi/


❖ KLASSOMBUDEN 2022-2023  

Åk 1  Jan Majuri  Kim Grenner 

Åk 2  Christoph Rabl  Jenna Ehn 

Åk 3  Terhi Söderling  Helena Löfhjelm 

Åk 4  Stefan Ehrstedt  Carin Pokka 

Åk 5  Sara Pettersson  Marika Ek 

Åk 6  Benjamin Feodoroff  Heli Dahlin 

 

Klassombuden eller klassföräldrarna är föräldrar som ställer upp för att tillsammans med 

klassens lärare jobba för ett gott klimat och en gemenskapskänsla i klassen. Klassombuden 

fungerar också som kontaktpersoner mellan klasserna och Hem och Skola -föreningen.  

❖ TRYCKTASSEN  

Skolans egna tidning, Trycktassen, utkommer varje vår och finansieras också av Hem och 

Skola med hjälp av understöd och försäljningsintäkter. Tidningens innehåll skapas till största 

delen av barnen. Trycktassens redaktion, som består av en grupp föräldrar, planerar 

tillsammans med lärarna och klasserna innehållet i tidningen, hjälper till med skrivandet och 

fotograferandet, samt behandlar och sammanställer till sist materialet.  

Redaktionen tar gärna emot flera medlemmar, så kontakta om du vill vara med och hjälpa till: 

smedsby.trycktassen@gmail.com eller Cecilia Heikel-Palumbo (cecilia.heikel@gmail.com)  

❖ STYRELSEN FÖR HEM OCH SKOLA 2022-2023  

Ordförande  Nina Holländer 

Viceordförande, Stipendieansvarig  Sari Järvinen 

Sekreterare  Carin Pokka 

Kassör  Aurora Blomqvist- Erhama 

Stipendieansvarig  Cecilia Nordqvist 

Huvudklassombud  Sabina Andersson 

Huvudansvarig för evenemang, lägerskolekoordinator Jenny Vuonoranta 

Informationsansvarig, Trycktassen  Cecilia Heikel-Palumbo 

Skåpansvarig, evenemang  Jenny Nyberg 

Protokoll, evenemang  Nilla Nygård 

Direktionens representant  Satu Björkstén 

E-postadress till styrelsen: smedsby.hemochskola@gmail.com  


