
 

Lemlands Hem och Skolas verksamhetsplan           (sid 1av2) 

2015-2016 
 
- Medlemsavgiften var 12 euro/år per familj 
- Styrelsen består av ordförande Johanna Häggblom, vice ordförande Pia Söderlund, 
  kassör Maria Björke och sekreterare Johanna Borgström 
- Föreningen har styrelsemöte ungefär en gång per månad, varav ett årsmöte. 
- Dessutom har föreningen flera mindre planeringsmöten inför evenemang som HoS anordnade. 
- Aktivt arbete för att få medlemsfamiljer till HoS.  

Fester	och	evenemang	
 
- Ordna en vinteraktivitetsdag med korvgrillning under sportlovet eller annan vinterdag. 
- Ordna gårdsfest för medlemmar och andra intresserade i kommunen med t.e.x. hoppslott, lekar. Detta 
i samarbete med flera andra föreningar, t ex SOL-projektet med Biblioteket och skolan, Folkhälsan, 
Södra Lemlands Marthaförening, Röda Korset och Frivilliga Brandkåren.  
- Annordna traditionell resa för förmånligt pris för Lemlands Grundskolas elever med familjer och 
våra medlemmar. 
- Annordna Spökdisco för Lemlands grundskolas elever i åk 1-6 samt hemundervisningsbarnen ( även 
för de som kan finnas i Järsö Nåtö området)  i Lemland. 
- Ettor i Buss där HoS delar ut reflexvästar till de elever som skall börja åk 1, ht 2016- vt 2017 

Sociala	evenemang	
 
- Ha informationsmöte om vår verksamhet för blivande ettors föräldrar, samt dela ut information till 
samtliga daghem, riktat till förskolebarn i Lemland ( förutom Järsö-Nåtö ) gällande HoS verksamhet 
samt Ettor i buss. 
- Tillsammans med Ålands landskapsregerings trafiksäkerhetskonsulent och Williams buss ordnas 
trafiksäkerhetsdag för kommande elever i åk1 samt deras föräldrar och då delar vi ut reflexvästar till 
åk 1 blivande elever samt bjuda in blivande ettor med familjer att delta i vårfesten. 
- Tillsammans med Lemlands bibliotek har vi ”Sommar och Läsning-projekt” för elever i åk 1-6 
- Bidra med penningmedel till stafettkarnevalen. Ett uppskattat evenemang för åk 5-6. 
- Bidra med inköp av önskade ute saker till raster och annat som kan önskas till skolans elever 
- Arbeta med att få till stånd torkskåp till åk 5-6 kapprum,  så att eleverna kan hålla sina kläder torra 
och varma. För att undvika våta sockor och sjuka barn. 
-Arbeta med att få till föreläsningar med intressanta och relevanta innehåll. Gärna önskemål från 
skolan eller föräldrar. 
-Arbeta med förebyggande arbete gällande olika behov som elever i skolan kan behöva. Genom 
grupparbeten, föreläsningar m.m. om behov finns. 

Föreningens	möjligheter	till	inkomster	
 
Inkomster kommer främst från lotteriförsäljning, kaffeförsäljning och medlemsavgifter, samt bidrag. 
 
Vi gör våra evenemang till självkostnadspris eller så bjuder HoS på allt, detta gör vi för att försäkra 
oss om att alla elever samt deras familjer och alla våra medlemmar har möjlighet att delta oberoende 
livssituation och ekonomi. Detta är mycket viktigt för oss.  
Att främja en god stämning i skolan genom att ordna trevliga evenemang som gör att familjer lär 
känna varandra. Att förebygga mobbing, statusklyftor 



 

 
 
 
 

	 	 	 	 	 	 (	sid	2	)	

Övrigt	
 
- Försöka få nya och gamla medlemmar samt försöka nå ut med vår föreningsinformation till alla 
intresserade. Visa att vi finns för eleverna, hemmen och skolan. 
- Ge betygspärmar till åk 1 och inflyttade elever 
- Dela ut avslutningspresent till åk 6 vid skolavslutningen, kanvastavlor med motiv av Anna Anka 
samt ett häfte som åk 5-6 själva varit med att skapa. 
- Aktivt arbeta med vad som kan användas för eleverna på rasterna och skänka det till skolan, allt i 
samråd med skolan 
- Samarbete med Fritidsnämnden görs gärna gällande olika aktiviteter. 
- Samarbete med skolan, skolans ”gårdskarlar”, kökspersonal samt städ inför olika evenemang.  
- Dela ut ett smycke till årets Lucia 
- För fram och arbetar med ärendet ”torkskåp” till åk 5-6 kapprum.  Detta är ett önskemål från 
Lemlands grundskolas elever, att få ett torkskåp till åk 3-4 samt åk 5-6 kapprum.     
Notis i ärendet: 
Till åk 3-4 har torkskåp ordnats 2013-2014, det går däremot mycket trögt med torkskåpet till 5-6 
kapprum. Pengar har budgeterats för år 2015 men trots detta har inget torkskåp tillkommit.  Många 
faktorer har spelat in som orsakat detta,  men vi hoppas att arbetet med att få till ett torkskåp 
fortsätter 2016 och att vi ser ett torkskåp stå klart innan sommarlovet 2016 inleds. 
 
 
 
 
Lemland  15.10.2015 
 
   
Johanna Häggblom,  
ordförande 
 
 


