
 

HELSINGFORS STAD   Protokoll 1/20 
KOTTBY LÅGSTADIESKOLA  
DIREKTIONEN   25.2.2020 

 

 

 

Tidpunkt  25.2.2020 kl. 17.00 

Plats  Kottby lågstadieskola, Pohjolagatan 45, lärarrummet 

Närvarande:  Ledamöter   

Lotta Yliaho, ordförande 

  Krister Ax 

  Tove Örsted 

  Catharina Sjölund 

  Karin Fougstedt 

Meliina Ruokonen 

Helena Piksilä 

 

   

Övriga  xx , elevrepresentant 

Heidi Purho, föredragande, sekreterare 
 

   

 

ÄRENDEN: 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

 

 Förslag:  Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 17.00 

 Beslut: Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 17.00 

 

§ 2 MÖTETS LAGLIGHET 

 

 Förslag:  Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt 

  sammankallat och beslutfört. 

 Beslut: Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt 

  sammankallat och beslutfört. 



 

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE 

 

 Förslag:  Direktionen fastställer föredragningslistan. 

 Beslut: Direktionen fastställer föredragningslistan. 

 

§ 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  

 

 Förslag:  Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare.  

 Beslut: Direktionen utser Helena Piksilä och Krister Ax till protokolljusterare. 

 

§ 5 REKRYTERING SAMT UTRYMMEN OCH PLANERING AV LÄSÅRET 20-21, KOTTBY 

 Rektor presenterar hur rekryteringen förlöper samt ger en inblick i planeringen av nästa 

läsår. 

Lärarkår och elever har röstat om ersättande ledig dag.  

Alternativen:  
- Två dagar höstlov, ingen arbetslördag, förutom för dem som är med i Stafettkarnevalen (x 

röster): 0 röster  
- 3 dagar höstlov on-fre, arbetslördag  
- 3 dagar höstlov tors-må, arbetslördag  
- Skärtorsdagen ledig, arbetslördag  
- Fredagen den 14.5 maj ledig, efter Kristi Himmelsfärd, arbetslördag  

 
Majoriteten av lärarna röstade på ledigt fre 14.5, röstningen bland eleverna var spridd, 
men majoriteten röstade på 3 dagar höstlov tors-må, arbetslördag  
 
Julfesten planeras att hållas i två omgångar, morgon och kväll.  
Morgonfesten för de yngre eleverna kl. 8.30 och för de äldre kl. 16.30. 
 

o Har eleverna vanlig skoldag efter julfesten på morgonen? 
o Lång dag för familjer som har fest på morgon och kväll, kan festerna i så fall vara på 

olika dagar? 
o Lucia kan kombineras med julfest, det räcker att de uppträder på festen för åk 1-3. 
o  Eventuellt yngre barnen på kvällen, äldre på morgonen.  
o Klassen som ordnar café borde i så fall vara på plats på båda festerna. Kaffe i så fall 

FÖRE morgonfesten.  
 
Beslut: Direktionen tar del av hur rekryteringen förlöpt och diskuterar ersättande ledig dag 
läsåret 20-21. Som ersättande ledig dag väljs 14.5 och som arbetslördag väljs 
Stafettkarnevalslördagen. Ärendet diskuteras nästa läsår inför läsåret 21-22 och bollas med 
andra skolor. Julfesten diskuteras på nästa möte med kommentarer av lärarna. 
 
Diskussion om informationsmötet gällande norra distriktet 12.2.20.  

 



§ 7 REKTORNS ANVÄNDNING AV MEDEL UR SKOLANS BUDGET LÄSÅRET 2020-2021 

 

 Kort genomgång av budgeten för 2020-2021. 

  

 Förslag: Direktionen godkänner att skolans rektor får använda medel ur skolans budget 

för ändamål som relaterar till skolans verksamhet,  

  t ex fortbildningar och seminarier under läsåret 2020-2021. 

 Beslut:  Direktionen godkänner att skolans rektor får använda medel ur skolans budget 

för ändamål som relaterar till skolans verksamhet,  

  t ex fortbildningar och seminarier under läsåret 2020-2021. 

 

§8  GEMENSAMMA VALFRIA ÄMNEN FÖR NORRA DISTRIKTET 

 

Rektor presenterar processen kring de nya, gemensamma läroplanstexterna för norra 

distriktet.  

Förslag: Direktionen godkänner gemensamma läroplanstexter för norra distriktet inom de 

valfria ämnena gymnastik, kreativt skapande, spanska och musik.  

Beslut: Direktionen godkänner gemensamma läroplanstexter för norra distriktet inom de 

valfria ämnena gymnastik, kreativt skapande, spanska och musik.  

 

 

§ 9  ELEVÄRENDEN 

 

 Elevrepresentanterna presenterar sina ärenden. 

 

 Förslag:  Korgbollskorgar till gården, förnya fotbollsnät, utflykt till Superpark eller Rush, 

pingisbord, utflykter, konstgräs till fotbollsplanen, se på film, böcker, 

trampolin, äta pizza på stan, egen skoltidning, flera temaveckor, genomgång 

av trivselenkät i klassen, bokbytarhylla, mera elevdelaktighet och möten, 

slalom. 

 Beslut:  Lärarna tar ställning till dessa på planeringsdagen. 

 

§ 10 LÄGERSKOLANS FRAMTID I KOTTBY LÅGSTADIESKOLA 

 Förslag:  Föreslås att direktionen fattar beslut om vilken lägerskola som blir den sista i 

samma format som nu. 



 Beslut:  2009 födda (årets fyror) rekommenderas högst två nätters lägerskola. 2010 

födda (årets treor) rekommenderas högst en natts lägerskola.  

 

 

§ 11 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 Nästa möte: ti 5.5.20 kl. 16. 

 

§12 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutar mötet kl. 18.30 

 

 

 

Lotta Yliaho, ordf.   Heidi Purho, sekr. 

 

 

Helena Piksilä, protokolljusterare  Krister Ax, protokolljusterare 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


