Övermalax Hem och skola rf
Årsberättelse 2015-2016

Övermalax Hem och Skola rf bildades i november 2006. Föreningens verksamhetsperiod
är 1.8-31.7. Föreningen är medlem i Förbundet Hem och Skola i Finland.
Under detta år har styrelsen bestått av följande personer: Ann-Sofie Källund (ordförande),
Daniela Långkvist (vice ordförande), Mona-Lisa Ek (sekreterare), Ann-Christin Hagstrand
(kassör), Michaela Häggman (serveringsansvarig), Mikaela Grönlund (klassombud), Maria
Holmback (klassombud), Maria Eriksson (klassombud), Kerstin Lång (lärarrepresentant).
Under läsåret 2015-2016 har föreningen uppburit en medlemsavgift om 5 e per familj.
Styrelsen har även, med hjälp av föräldrar, samlat in medel via kaffeservering vid
storföräldramötet, genrepet inför julfesten och själva julfesten. Vi har också ansökt om
bidrag och beviljats följande:





300 e för litteraturanskaffning (Svenska folkskolans vänner)
500 e för Stafettkarnevalen (Victor Ollqvists stiftelse)
300 e för inköp av finlandssvensk litteratur (Arbetets vänner)
500 e för inköp av trådlösa mikrofoner (Aktiastiftelsen)

Söndagslunchen ordnades 10.4.2016 som en skoldag där eleverna bjöd på fina musikframträdanden och klassutställningar. Förutom den goda maten fanns också lotter till
försäljning, båda hade strykande åtgång. Nettoresultatet från dagen blev 2738,84 e.
Föreningens medel används för att förhöja elevernas vardag. Detta läsår har vi bidragit
med hela biljettkostnaden för Pippi-pjäsen på Wasa Teater (810 e), 1000 e för simningen i
Malax simhall och 10 e per elev för vårens utfärder.
De klasser som sköter kaffeserveringen på storföräldramötet (åk 4) och julfesten (åk 5) får
av tradition en del av intäkterna att användas för kommande lägerskolor. Detta läsår
betalade föreningen ut 210 e till åk 4 (10 e per elev) och 180 e till åk 5 (20 e per elev).
Föreningen har även gett julblommor till skolans personal och till de som jobbat som
medfostrare i skolan. Klasslärarna Gun-Britt Selänniemi, som gick i pension på våren, och
Anna-Lisa Isolammi, som gick i pension på hösten 2016, avtackades också av föreningen
med en gåva.
Föreningen har i år tagit i bruk en egen webbplats på
http://www.overmalax.hemochskola.fi/ och en Facebooksida
https://www.facebook.com/overmalaxhemochskola/ för att få fler infokanaler till
föräldrar och andra som är intresserade av föreningens verksamhet.
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