
Hösthälsningar från Smedsby Hem och Skola r.f.!  
 

Föräldraföreningens nya styrelse välkomnar alla nya och gamla elever med familjer till ett 

spännande nytt skolår i Smedsby skola. Vi är så glada över att COVID-19 restriktionerna äntligen 

har lättat och vi kan återuppta planerandet och förverkligandet av olika sociala och kulturella 

evenemang som är så viktiga för oss alla vid sidan av vardagen.  

Smedsby Hem och Skola jobbar för att ge en extra guldkant i tillvaron åt eleverna. Vi ordnar t.ex. 

olika jippon, pysselkvällar och fester samt deltar ekonomiskt i anskaffningar som förbättrar 

skolans trivsel. Vi ansöker om olika stipendier som möjliggör t.ex. teaterbesök, konserter och 

ekonomiskt stöd till lägerskolan för eleverna i åk 6. En viktig grundsten i föreningens ekonomi är 

också medlemsavgifterna, se nedan!  

Vi vill att ALLA, såväl elever, lärare som föräldrar skall trivas och ha det bra i skolan. Vi jobbar för att 

stärka kontakten mellan skolan och hemmet samt för att skapa en stark känsla av gemenskap. 

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

 

 

❖ KOMMANDE EVENEMANG 

Tisdag 23.11. Julpysselkväll – juligt pysslande och mys för hela familjen,  

närmare info inom kort! 

Några datum för våren finns redan: 

Tisdag 1.3. Mary Poppins på Svenska teatern för hela skolan 

Lördag 26.3. Föräldrafest! 

Datum för andra evenemang som Hem och skola ordnar eller stöder hoppas vi kunna slå fast snart.  

Följ med i Facebook-gruppen eller händelsekalendern på hemsidan www.smedsby.hemochskola.fi 

 

 

❖ MEDLEMSAVGIFTEN 

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

verksamhet. Ju fler betalar avgiften desto fler aktiviteter och anskaffningar kan vi möjliggöra för barnen.  

Vi tackar alla för ert bidrag! 

 

 

https://www.facebook.com/groups/SmedsbyHOS/
http://www.smedsby.hemochskola.fi/


 

❖ KLASSOMBUDEN 2021-2022 

Åk 1 Sari Järvinen Christoph Rabl 

Åk 2 Stella Klaus Erika Osala 

Åk 3 Kristiina Kolkka Axel Pettersson 

Åk 4 Emilia Sarja Tiina Ruoho-Pettersson 

Åk 5 Benjamin Feodoroff  

Åk 6 Ana Pérez Ezquerro Tanya O’Malley  

 

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 Andreas Dahlin (ador.dahlin@gmail.com)  

 

 

 

❖ STYRELSEN FÖR HEM OCH SKOLA 2021-2022 

Ordförande Nina Holländer 

Viceordförande + Trycktassen Stefan Söderling 

Sekreterare Carin Pokka 

Kassör Aurora Blomqvist- Erhama 

Stipendieansvarig  Sari Järvinen 

Informationsansvarig, huvudklassombud Cecilia Nordqvist 

Huvudansvarig för evenemang Jenny Vuonoranta 

Medlem Marika Ek 

Medlem Sabina Andersson 

Direktionens representant  Satu Björkstén 

Lärarrepresentant Tony Björk 

Lärarrepresentant Carola Faver-Forstén 

 

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