
HELSINGFORS STAD   PROTOKOLL 1/19 
KOTTBY LÅGSTADIESKOLA  
DIREKTIONEN   5.3.2019 

 

 

 

Tidpunkt  5.3.2019 kl. 17.00 

Plats  Kottby lågstadieskola, Pohjolagatan 45, lärarrummet 

Närvarande: Lotta Yliaho (ordf.), Heidi Purho (sekr.), Kent Ketomäki, Krister Ax, Tove 
Örsted, Olof Cantell, XX (elevrepr.), XX (elevrepr.), Karin Fougstedt, 
Helena Piksilä 

 

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 Tove Örstedt och Helena Piksilä till protokolljusterare. 

 

§ 5 LEDARSKAP OCH REKRYTERING SAMT UTRYMMEN, KOTTBY 

 Rektor presenterar hur rekryteringen förlöper samt ger en inblick i ledarskapet. 

 Beslut: Direktionen noterar till kännedom.  

 

§ 7 REKTORNS ANVÄNDNING AV MEDEL UR SKOLANS BUDGET LÄSÅRET 2018-2019 

 

 Kort genomgång av budgeten för 2019-2020. 

  

 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 2019-2020. 

 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 2019-2020. 

 

 

§ 8  ELEVÄRENDEN 

 

 Elevrepresentanterna presenterar sina ärenden. 

 Valfria ämnen: 

Förslag framfördes om att robotik och programering i stället för att vara tillvalsämne kunde 
erbjudas alla elever under några lektioner/läsår. 

 
Övriga förslag är: 

 
teater 
självförsvar 
matlagning 
skrivklubb 
musik 
bildkonst 
ute i naturen 
språk 
kodning 
främmande länder 
mode 



träslöjd (fördjupad) 
textilslöjd (fördjupad) 
kemi 

 
Flera elever önskar dubbellektioner. 

  

 Beslut: Direktionen noterar till kännedom och rektor utreder möjligheterna. 

 

§ 9 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 Vårfest 22.5, betygsutdelning 1.6. 

 Nästa direktionsmöte 21.5.19 kl. 18.  

Rörelse i skolan: direktionen förespråkar t.ex. ”tejp på golvet” för rörelse i skolan. Skolan 

anhåller om stipendium.  

 

§ 10 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutar mötet kl. 18.10 

 

Protokollet är justerat den 5.3.2019 och finns till påseende i skolans kansli och på skolans 

hemsida. 

 

 

Lotta Yliaho   Tove Örsted 

 

 

 

Helena Piksilä   Heidi Purho  


