
BÄCKBY HEM OCH SKOLA I ETT 
NÖTSKAL

KOM MED OCH VERKA FÖR BARNENS BÄSTA!



VAD ÄR BÄCKBY HEM OCH SKOLA?

• vi vill verka för att skapa trygghet, gemenskap och 

välmående för alla barn

• vi vill med vår verksamhet främja samarbetet mellan 

barnens föräldrar och skolan och bidra ekonomiskt till 

skolans verksamhet

• vi vill vara föräldrarnas röst i ärenden som gäller 

fostran och lärande och samarbetar aktivt med skolan 

med barnens intresse och en god lärandemiljö i fokus 



DET HÄR ÄR VI!

Läsåret 2021-2022 har styrelsen bestått av:

• Maria Smeds Engström, ordförande

• Anna-Karin Granholm, sekreterare

• Anna Mård-Ek, kassör

• Ola Sandberg, vice ordförande

• Simon Ahlvik

• Sören Södö

• Tore Jungerstam, lärarrepresentant

• Julia Snellman, suppleant

• Agneta Sulkakoski, suppleant



HUR FUNGERAR BÄCKBY HEM OCH SKOLA?

• vi har en styrelse och vi strävar efter att den ska 
bestå av representanter från olika årskurser, 
mammor och pappor

• styrelsen sammanträder vid behov, ett par gånger
under läsåret och väljs på föreningens årsmöte, 
som i år blir den 28:de september

• vår verksamhet styrs av våra stadgar och på
årsmötet beslutas verksamhetsplanen för läsåret

• mera information om hur en förening fungerar
finns här: www.hemochskola.fi/foreningar/

http://www.hemochskola.fi/foreningar/


DET HÄR GÖR VI 

Vi strävar efter att ordna:

● Olika temadagar/-kvällar på skolan där barn och 

föräldrar träffas och gör saker tillsammans

● Evenemang där barn och föräldrar motionerar eller 

åker på utflykt tillsammans

● Föreläsningar för föräldrar

● Lotteri och servering i samband med skolans fester

Pga pandemin har föreningens verksamhet gått lite på 

sparlåga de senaste läsåren, men vi hoppas på bättre 

tider.



VARFÖR VARA MED I 

BÄCKBY HEM OCH SKOLA?

• föräldrars engagemang ökar barnets trivsel, känsla av 

trygghet och lärande i skolan 

• vi är en länk mellan hemmet och skolan och med vårt 

goda samarbete har vi möjlighet att delta och påverka i 

ärenden som berör barnets skola

• engagerade föräldrar är viktiga för andra föräldrar och  

stärker känslan av gemenskap 

• det finns många olika sätt att delta, alla kan bidra på det 

sätt som känns bekvämt för en själv



HÄR HITTAR NI OSS 

Hoppas vi ses på årsmötet 28.9! Då har du chans att träffa
oss i styrelsen och välja en ny styrelse för läsåret 2022-2023! 

Vi kommunicerar via Wilma och ibland med pappersutskick
via barnen. Vi finns inte på några sociala medier.

Vill du veta mera? Är du intresserad av att vara med/bidra?

Kontakta
Maria Smeds Engström
maria.smeds@hotmail.com
050 46 44 45

Varje förälder behövs!



FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA

• centralorganisation för ca 280 medlemsföreningar i 
hela Svenskfinland

• stödjer föreningarna: information, material, 
föreläsningar etc.

• ger ut Hem och Skola-tidningen

• skapar material som stödjer föräldrarna

• mera information finns på www.hemochskola.fi

• förbundet finns också på sociala medier

http://www.hemochskola.fi/

