
HELSINGFORS STAD   Protokoll 1/19 
MÅNSAS LÅGSTADIESKOLA  
DIREKTIONEN   25.2.2019 

 

 

 

Tidpunkt  25.2.2019 kl. 17.00 

Plats  Månsas lågstadieskola, Aspdungevägen 5, 3-4 klassrum 

Närvarande:  Elevrepresentant xx, Marina Koskinen-Juma, Catharina Sarkkola, Joe 
Pimenoff, Karin Fougstedt, Catharina Jakobsen, sekr. Heidi Purho 

 

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 Marina Koskinen-Juma och Catharina Jakobsen till 

protokolljusterare. 

 

§ 5 LEDARSKAP OCH REKRYTERING, MÅNSAS 

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

 

 

§ 6 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. Budgeten för 2019-20 är lite mindre än 

för det förra läsåret, och det beror på att förskolan inte längre är en del av 

skolan. Vid mån av möjlighet anställs periodvis resurslärare för att kunna dela 

grupper.  

 

 

§ 7 ELEVÄRENDEN 

 

 Elevrepresentanterna presenterar sina ärenden. Eleverna har diskuterat valfria ämnen. 

Eleverna önskar musik och ett ämne där man är ute till nästa läsår. Eleverna 

önskar att valfria hålls ofta. För nästa läsår planeras att ha dubbellektioner 

under halva läsåret, och paus andra halvan av läsåret. 

  

 

 

§ 8 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 



- Diskussionen om servicenätet fortsätter, rektor har inget nytt att informera om vid 

denna tidpunkt.  

- Direktionen till kännedom: skolan ska renoveras 2020 ->.  

- A2-språket tidigareläggs till åk 3 fr.o.m. hösten 2019.  

- Den nya bedömningsmodellen diskuterades ur lärar- , elev- och föräldraperspektiv.  

- Nästa direktionsmöte preliminärt 13.5 kl. 18. 

- Direktionsordförande deltar i möte för nya ettors föräldrar 13.5 kl. 17. 

- Terrängskidning diskuteras och det uppskattas att det ordnas en skiddag. I kollegiet 

diskuteras om det finns orsak att skida mera i skolan. 

 

§ 9 Mötets avslutande 

 

 Ordförande avslutade mötet kl. 18.20. 

 

Protokollet är justerat den 25.2.2019 och finns tillgängligt på skolans hemsida, samt i underskriven version 

på skolans kansli. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 


