Protokoll styrelsemöte nr 2 2014
Svenska skolföreningen i Hongkong
Måndagen den 17 mars 2014 kl 17-19
Plats: Handelsbanken, 2008 Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central
Närvarande:
Åsa Samuelsson
Robert Nilsson
Hanne Ejdertun
Malin Jonasson
Binh Johansson

Ordförande
Kassör
Huvudlärare SIS
Huvudlärare DB
Föräldrar representant DB

1. Mötets öppnande: 17.00
2. Dagordning: Godkändes
3. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes
Det mesta som hade tagits upp på föregående möte ha i princip klarats av. Punkt
4 (se nedan) för vissa vakanser inom skolans organisation är fortfarande inte löst.
4. Svenska skolans organisation 2014 (vakanser, förändringar mm)
- Styrelse
Åsa Samuelsson
Ordf
Anders Gustavsson
Vice Ordf
Vakant
Sekreterare
Robert Nilsson
Kassör
- Suppleanter
Bengt Ivarsson
Webbansvarig
Anna Mackel
Vice Kassör
- Revisor
Vakant
- Föräldrarrep (FP) Anna Kimura
SIS
Adam Dubrowski
DB
Anders Bertilsson
DB
Binh Johansson
DB
- Huvudlärare
Hanna Ejdertun
SIS
Malin Jonasson
DB
- Lärare
Anna Eriksson
SIS
Hanna Kruger
SIS
Ulrika Mollberg
DB (stora elevgruppen)
Camilla Palm
DB (lilla elevgruppen)
- Assistenter
Susanna Hurtig
SIS
Cissi Carlsson
SIS Bokbeställare
Sara Jakobsson
DB
Anneli Alkås
DB
Åsa skall skicka ut email angående vakansplatserna (sekreterare, revisor samt
FP för SIS)
5. Pedagogisk samordning och mål
- Kursplanen ligger som underlag för terminens planering.

- Varje lärare bestämmer själv vilka teman man vill jobba med under terminen.
T ex håller DB lärare att gå igenom Sverige kartan och landskap med barnen,
samt grammatik och skillnad mellan svensk och engelsk uttal mm.
- Arbetade timmar och elevnärvaro noteras av respektive lärare i bef Excel-mall
som tidigare.
- Excel mall för huvudlärares lönesättning måste uppdateras.
- Huvudlärarna sammankallar både lärar- och föräldramöten.
- Nästa läraremöte är den 9 Maj.
- Föräldramötet kommer att hållas efter påsk, datum kommer senare.
- Cissi Carlsson har fått all bokbeställning och kommer at skicka iväg en
beställning snart
6. Elever och lokaler
- Inga förändringar vad gäller lokalerna på SIS eller i DB.
- Elevfakturor har skickats ut. 32 elever i SIS och 21 elever i DB, sammanlagt 53
elever.
- BD har 2 elever mindre då Frida Rosenholm och Beatrice Hägglund har flyttat
och därmed är eleverna/barnen Lea och Malva också borta från skolan.
7. Ekonomi
- Robert gick igenom årets budget och den ser stabil ut.
- Åsa ha till uppgift att ta reda på/kolla upp bidragsnivå 2014 från skolverket
(summan skall vara utbetald i SEK).
- Ekonomisk ersättning för lärare & assistenter:
Det är beslutat att lärarnas och assistenternas löner kommer att höjas från 1
januari 2014. Lärarnas ersättning är baserad på följande:
 400 HKD per lektionstimme
 1 timmes planeringstid i månaden
 1 timme för föräldramöte (ett föräldramöte per termin)
 3 lärarmöten per år
Huvudlärarna ersätts utöver detta med 1,500 HKD per termin för extra arbete
(denna summa inkl även styrelsemöten).
- Assistenter ersätts med 200 HKD per lektionstimme.
- Vice Kassör ha skickat ut fakturor för VT 2014. Sista inbetalningsdag är 21
mars.
- Frågan om att lärarens barn inte behöver betala skolavgiften togs upp. Ämnet
diskuterades och slutsatsen var att det blir svårt, om än omöjlig, att hitta en rättvis
lösning. Därmed stryks ämnet och vi kom fram till att alla elever måste betala sin
skolavgift.

8. Kommunikation och föräldrarelationer
- Månadsmejl skickas ut varje månad av respektive huvudlärare
- Åsa ansvarar som vanligt för att den övergripande kommunikationen
- Föräldrarepresentanternas (FP) samordning är huvudlärarens ansvar.
Kommunikationen med föräldrarna sker på uppdrag av lärarna vid specifika event
eller aktiviteter där man behöver föräldrarnas hjälp. FPs uppgift är då att
samordna så att eventet/aktiviteten bli genomförd (t ex kanelbullarnas dag: FP se
till att samordna så att nån baka kanelbullar och ta med till skolan).
- Föräldramöte: rekommenderat att samordna föräldramötet så att det hamnar på
lektionstid. Ingen datum bestämd än.
- Hemsida:
Bengt Ivarsson, har kommit med förslag till hur hemsidan kan förbättras och Åsa
kommer att sammanställa ett dokument utifrån dessa förslag för att enklare kunna
prioritera och verkställa. Det viktigaste för hemsidan är ”funktionalitet”. Idéer
under styrelsemötet:





Navigering, försök att göra den lättare och enkel att hitta
Uppdatering av hemsidan: t ex Bea som huvudlärare för DB skall tas bort
Funktionalitet, vad skall läggas till och tas bort
Nyttiga länkar t ex Hjärnkontoret, SVT, språkwebsidor (svenska språksidor
med lek, matematik & problemlösning etc)
 Uppdatera kontaktuppgifter!
Vad vill föräldrarna hitta på hemsidan? Lärare tillsammans med FP fråga
föräldrarna och ge feedback till Styrelsen.
- Skapa lärarbehörighetsnivåer/extra säkerhetsåtgärd på webben där
lärarna/styrelsen kan dela på dokument t ex hämta mallar (se punkt 10)
Målet på sikt är att kunna ha en mer användbar och interaktiv hemsida.
- Bulletinen
Nästa inlämning 15 maj för publicering i juninumret
Åsa ansvarig denna gång. Innehåll skulle vara övergripande information om
svenska skolan med t ex bilder från brännboll i DB, kommande händelser och
uppmuntran för anmälning för nya 6-åringar till Svenska Skolans nästa termin etc.
9. Årsplan.
Åsa presenterade och gick igenom årsplanen. Det viktigaste är att tidsplanen
stäms av och att alla är uppdaterade om de stora händelserna och stora loven.
Bland annat var det olika skolavslutningstider mellan skolorna:
- SIS har skolavslutning torsdagen den 5 juni
- BD har skolavslutning lördagen den 14 juni
10. Övriga frågor/ämnen
Åsa tog upp två aktiviteter som skickats till svenska skolans mejl.
- Läsutmaning från en av Svenska Skolan i världen
- Produktionsbolag i Stockholm vill intervjuar svenska som lever utomlands för ett
projekt. För mer info: www.art89.se

- Mallar:
Åsa kommer att uppdatera Excel-mallen för löneunderlag med rätt datum och
antal gånger. Åsa tar även fram en mall för diplom. Bokbeställningsmall har tagits
fram av nuvarande bokbeställare och kommer att användas framöver.
11. Nästa styrelsemöte hålls i Handelsbankens lokaler måndagen
Den 19 maj kl. 17-19.
(Styrelselmöte skall hållas 5 gånger per år; 3 ggr VT & 2 ggr HT)
12. Mötet avslutades kl 18.50

