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Bangatans folkskola 1919 / Signe Brander / Helsingfors stadsmuseum

Specialutgåva för alla nya Cygnaeusfamiljer

Hurra, snart ses vi  
i Cygnaeus!
Huset är det samma, bara entrén blir en annan. Alla 
vi föräldrar i Cygnaei Hem och Skola vill önska alla 
er förskolefamiljer välkomna till Cygnaeusfamiljen!

Vi hoppas, och tror, att det blir en ovanligt vanlig 
höst med alla evenemang vi är vana vid, från 
Papporna läser-morgonen till den härligt sardin-
packade julfesten. Och när våren sedan kommer ser 
vi fram emot Jorden runt-kvällen som kanske är den 
käraste traditionen.

På följande sida får du tre tips inför skolstarten.



Tips 1:Tips 1: Alla vi föräldrar måste hjälpas åt att få ihop en adresslista för den egna 
klassen. Enklast är det under den första infoträffen i början av terminen. På 
grund av GDPR-regler är det upp till föräldrarna att få ihop den viktiga och 
användbara listan.

Tips 2:Tips 2: Cygnaei Hem och Skola-styrelsen består av vanliga föräldrar och du vill 
säkert hjälpa till? Utmärkt, alla behövs! Mejla cygnaei.hemochskola@gmail.com 
och flagga för att du kan räcka en hjälpande hand i styrelsen eller när det behövs.

Tips 3:Tips 3: Tiden är förbi när en enda stackars klassförälder slet ensam för att 
ordna för klassen. Nu jobbar vi i föräldragrupper på 4-6 personer som ordnar 
program som till exempel halloweendisco eller peppar- 
kakor till barnen. Ett bra team av föräldrar gör det både  
roligt och effektivt. Så inled skolåren starkt, bli en av  
klassföräldrarna! De små barnen tackar.

Ha en skön sommar och vi ses på skolgården i augusti!Ha en skön sommar och vi ses på skolgården i augusti!

PS. På cygnaei.hemochskola.fi kan du läsa om vad  Hem  
och Skola gör. Håll också ett öga på vår Facebooksida.

cygnaei.hemochskola.fi

Sandudd 1944 / Väinö Kannisto / Helsingfors stadsmuseum

Ansvarig utgivare: Joakim Enegren. Skicka gärna respons & idéer till jocke@enegren.net 

Helsingfors 1929 / Konstantin Grünberg 
Helsingfors stadsmuseum


