Styrelsemöte nr 2, 2017 - Protokoll
Svenska Skolföreningen i Hongkong
Måndagen den 20 mars 2017, kl 17.30-19.00
Plats: Handelsbanken, 2008 Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central

Närvarande:
Styrelseledamöter
Lisa Boldt-Christmas
Linda Karlsson-Engdahl
Robert Nilsson
Kerstin Johansson
Sara Johansson
Eva Lawton Möller

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Huvudlärare DB
Huvudlärare SIS
Sekreterare

Suppleanter
Niklas Schelander

Vice Kassör

Sara Sundberg

Föräldrarepresentant (SIS)

Agenda:
1. Mötet öppnandes kl 17.40
2. Dagordningen godkändes.
3. Det fanns inga kommentarer på föregående mötesprotokoll.
3.1 Åtgärdslistan gicks igenom och prickades av.
- Flytten till nya lokaler i DB är avklarad.
4. Svenska Skolans organisation 2017
- Styrelsen. Detta år innebär ett antal förändringar i Styrelsen i det att sittande
Kassör, Sekreterare och Ordförande kommer att avgå, Sekreteraren i slutet av
vårterminen och Kassör samt Ordförande vid nästkommande årsmöte. Det
innebär en utmaning för svenska skolan att hitta nya kandidater till dessa poster.
Frågan kommer att tas upp till diskussion på kommande föräldramöten.
Styrelsen diskuterade även vilka metoder som är bäst för att nå fram till
föräldrarna med kommunikation. Bör alla mail skickas från Svenska skolans
emailadress för att inte försvinna i mängden av kommunikation? Inget formellt
beslut togs i denna punkt. Styrelsen diskuterade även alternativet att starta en
whatsapp grupp för vardera skola (SIS och DB) för att omedelbart nå ut med
viktig information och feedback. Niklas Schelander erbjöd sig att administrera en
whatsapp grupp. Styrelsen var enig om att det bör vara en `broadcast version´så
att inte alla kan svara och därmed utarma denna metod med alltför många
meddelanden. Idén kommer att tas upp på förestående föräldramöten.

- Huvudlärare och lärare. Läget är stabilt på lärarfronten. Malin Moberg tar över
efter Kerstin Johansson i DB till sommaren. Malin har redan börjat som assistent i
DB.
- Assistenter. Inga speciella förändringar sedan föregående möte.
- Föräldrarepresentanter. Efter mötet har Eva Danielsson tillkommit som
föräldrarepresentant i DB.
5. Pedagogisk samordning
- Lärarmöte. Vid föregående lärarmöte planerades vikingatemat. Nästa lärarmöte
kommer att hållas i maj.
- Bokbeställning. Behov av bokbeställning kommer att utvärderas vid nästa
lärarmöte.
6. Skolor och elever
6.1 Elever. Den nedåtgående trenden i elevantal har äntligen vänts. Svenska skolan
i Hong Kong har nu 43 elever jämfört med 37 under hösten.
6.2 Lokaler. Sara Johansson och Lisa Boldt-Christmas redogjorde för att man är
mycket nöjda med de nya lokalerna i DB. Flytten har inneburit fräscha, bra lokaler till
en lägre hyra än tidigare. Det är svenska skolans förhoppning att detta blir ett
långvarigt samarbete.
7. Ekonomi
7.1 Kassör Robert Nilsson redogjorde för det ekonomiska läget. Vi ser ut att ligga i
fas med budget.
7.2 Alla betalningar har inkommit denna termin. En positiv följd av det nya
betalningssystemet som infördes under föregående år.
7.3. Övrigt. Lisa Boldt-Christmas nämnde att skolverket hade en representant
närvarande på skolkonferensen i Canberra. Det finns i nuläget inga indikationer alls
på att statsbidraget kommer att försvinna.
8. Kommunikation och föräldrarelationer
8.1 Månadsmejl. Månadsmail är utskickade.
8.2 Samordning med föräldrar. Föräldramöten är inplanerade för både DB och SIS.
8.3 Hemsida. Kontinuerlig uppdatering sker.
8.4 Bulletinen. Bulletinen kommer i nästa nummer att ha med en intervju ang
konferensen i Canberra.
8.5 Facebook. Uppdateringar sker kontinuerligt. Syftet är att använda Facebook
som en extra kanal för påminnelser och informell information.
8.5 Andra kanaler. Kerstin Johansson har blivit intervjuad om sin roll i svenska
skolan av en brittisk frilans journalist som skrivit för en webtidning som heter
Scandasia, en tidning som täcker Asien. Numret med intervjun av Kerstin kommer ut
i april. Styrelsen diskuterade att lägga ut länken till denna tidning på några olika
kanaler, exempelvis Hemsidan, Facebook, Swea.
9. Övriga frågor
9.1 Lärarkonferens i Canberra. Hanna Ejdertun-Nylander och Lisa Boldt-Christmas
höll innan detta styrelsemöte ett informations möte med erfarenheter och lärdomar
från konferensen i Canberra för lärare, assistenter och styrelsemedlemmar som var
intresserade. Lisa Boldt-Christmas adderade under styrelsemötet att SUF lobbar för

att statsbidraget skall ökas. Förslagsvis också att det skulle kunna gälla från 4 års
ålder.
Lisa Boldt-Christmas nämnde också att en lärdom från konferensen är att
engagemanget från föräldrar är betydligt större på andra skolor som exempelvis i
Australien. Detta är troligtvis en följd av att verksamheten på dessa orter är mera
lokal och det är mycket mindre omsättning av både elever, lärare och övriga
engagerade. Helt klart är att detta innebär en ständig utmaning för verksamheten i
Hong Kong.
Styrelsen diskuterade möjligheter till att uppnå ett utökat föräldraengagemang. Ett
förslag är att samla föräldrarna på hösten ganska snart efter terminsstart för någon
typ av evenemang/aktivitet. Det gäller att förmedla till föräldrarna att det är en
föräldraförening och att föräldrars engagemang därför är helt avgörande för
verksamhetens framtid. Ansvarsfördelningen mellan föräldrarepresentanter, styrelse
och lärare är viktig.
Ytterligare ett förslag som togs upp är att man kunde bjuda in föräldrar till första
lektionstillfället. Föräldrarepresentanterna bör diskutera dessa frågor med lärarna
inför höstterminen. Vad kan det finnas för alternativa aktiviteter? Styrelsen ansåg att
aktiviteter som brännbollen bör delas upp mellan SIS och DB då det är svårt att
attrahera familjerna på aktiviteter med långa avstånd.
9.2 Svenska skolan utför för närvarande efterforskningar för potentiell utökning av
verksamheten i Hong Kong på Kowloon sidan. Linda Karlsson-Engdahl har
genomfört en enkät för att få mer information om intresset. Hon har fått sex svar
gällande totalt tio barn. Nästa frågeställning gäller var man skulle placera denna
verksamhet, HKA i Sai Kung alternativt Shatin/Tai Po. Lisa Boldt-Christmas kommer
att ta upp frågan med Mia på HKA för att undersöka möjligheter med lokaler etc.
HKA har halvdag på onsdagar och det skulle då potentiellt finnas möjligheter att
skapa en studiegrupp för de äldre barnen. Förslaget som ligger är att man skulle
börja med en grupp som har hela åldersspridningen och utvärdera utifrån det. Det
finns ett potentiellt underlag för verksamhet. Gruppen kan starta med ett minimum
på fem barn. Samtidigt bygger det på att det finns någon eldsjäl som driver på.
Beslut kommer att tas på nästa styrelsemöte.
9.3 Behov av ny kassör. Styrelsen diskuterade behovet att utse ny kassör. Martin
Tornberg nämndes. Robert Nilsson informerade att uppdraget som kassör tar ca 2-3
timmar i månaden.
10. Datum för nästa styrelsemöte sattes till den 15 maj.
11. Mötet avslutades kl 18.37.

