
Idémöte, föräldraföreningen TURVA 

Datum: den 09 mars 2017, kl. 17:30.  

Plats: Vita salen, Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsgatan 17-19 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Arlene Frisk öppnade mötet och välkomnade alla närvarande. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan ändringar 

3. De närvarande introducerar sig själva 

Arlene Frisk (3A, 1A), Janira Brinaru (9, 7), Birgitta Herber (7), Patrick Nylund (FK), Tytti 

Wallin (4B), Emmi Bachman (1A, Små lejon), Laura Valkonen (3A), Mari Talpila Wennström 

(3A, FK), Anu Tolonen (2A, Björnungarna), Tiia Roosens (2B), Johanna Jussila Hammes 

(Björnungar, 2A, 4B), Susanne Eriksson 

4. Information om Turva 

Arlene Frisk berättade om Turva. Turva är en registrerad förening vilket underlättar vid 

ansökning av olika bidrag men påverkar inte verksamheten annars. Det mesta av Turvas 

intäkter kommer från julmarknaden, förutom vissa bidrag som har fåtts. 

Vad har Turva bidragit med under åren? Fotbollsplanen på skolgården. Bakgården: 

lekmattan, lekstugan, gungor. Turva såg till att hitta sponsorer för att plantera de träd som 

står på skolgården. Turva arrangerar gårdstalko varje vår för att pigga upp gården. Turva 

söker bidrag, t.ex. för att köpa böcker till skolbiblioteket. Och så vidare. 

 Turva har (och har haft) grupper för att driva vissa saker: 

 Gårdsgruppen, Tytti och Jessica Adel. 

 Biblioteksgruppen 

 Matgruppen 

 Skridskogruppen - samlade skridskor och inomhusskor i vintras till skolan. 

 Arbetsmiljögruppen - arrangerade bl.a. en föreläsning för ett år sedan och planerar en till 

 Turva delar ut stipendier till 9:orna 

 Skrivartävling till Raija Bergmans minne, Turva betalar tre priser till de bästa skrifterna 

 Turva ger ett bidrag till 9:ornas klassresa varje år, 550 kr/barn. 

 Man kan söka pengar från Turva, t.ex. lärarna kan lämna in en ansökan om de behöver 

pengar för något. T.ex. lerugn, symaskiner, leksaker, böcker osv. har Turva köpt.  

 

5. Fri diskussion om idéer 

Leksaksboden på gården - samarbete mellan skolan (rasterna) och fritidsgården fungerade 

inte så boden är inte längre i bruk under rasterna. Tytti tar reda på om någonting kan göras 

åt saken. Skulle man kunna ta upp frågan också i elevrådet? 



Gårdstalko: 7:e klassen arrangerar disco under våren, skulle man kunna ha talko samtidigt, 

27/4? 

På Ekerö får barnen ta med en högtalare under den längre rasten och hela skolan dansar. 

Om man får leksaksboden att fungera igen så skulle man lätt kunna arrangera det här också, 

t.ex. under den långa lunchrasten.  

En lobbygrupp som ska försöka påverka stadens politiker föreslogs. Det primära syftet är för 

att få bort oönskade personer kvällstid och helgerna från skolgården. Andra sätt för att 

minska skolgårdens attraktivitet som föreslås är att göra skolgården mer lekplatsliknande, 

förbättra belysning osv. Turvas representanter fick dock för ca 2 år sedan inga pengar från 

stadsdelsförvaltningen för att rusta upp gården. 

Skolan borde skicka ett mail till alla föräldrar och be dem att alltid stänga alla grindar till 

skolgården efter sig så att det blir mindre inbjudande för utomstående att ta sig in på 

gården. 

Skulle man kunna ha skyltar ”Ej genomgång” även på framsidan? Skyltarna är dyra men de 

på bakgården har inte rivits ner så man skulle kunna satsa på skyltar. 

Kan man reparera trappan vid Drottningholmsvägen? SISAB väntar på huruvida Trafikverket 

ska täcka över Drottningholmsvägen.  

Cykelbanan vid Drottningholmsvägen är farlig. Kan man få Trafikförvaltningen att göra något 

åt det, t.ex. guppar. Eller Trafikverket borde skylta vid cykelvägen så att cyklisterna ska akta 

sig vid skolan.  

Det önskas västar för personalen på skolgården så att man ser vilka som är personal. 

Toaletterna på skolan är ofräscha, vad kan man göra åt saken? Det är också ett problem att 

man kan se in under och över toalettväggarna. SISAB har väl planer på att fräscha upp 

toaletterna, men det är dyrt att byta ut toaletterna i ett gammalt hus. Städningen bör tas 

upp med rektorn så att hon tar upp det med underentreprenören, även om det verkar som 

att toaletterna städas hela tiden. 

Föräldrarna skulle kunna måla toaletterna så att de blir något fräschare och dekorera dem så 

att de blir lite roligare. 

Det är också ett problem att vissa barn smutsar med flit. 

Det startas en toagrupp: Arlene, Susanne, Laura, Mari och Emmi 

Det startas en lobbyinggrupp: Patrik, Tytti 

Turvas kommunikation måste förbättras. Turva måste också göras mer synlig och informera 

vad vi gör. 

Skulle man kunna samla in alla klassers Turva-representanters e-postadresser och skicka alla 

protokoll osv. till dem så att de kan sprida dem. Nyhetsbrev borde skrivas och skickas ut 

oftare.  



Det behövs flera finska och svenska böcker. Turva kan söka pengar men det behövs en 

motpart från skolan - någon lärare som tar ansvar för projektet. 

Bärbara datorer till elever behövs till skolan. Behövs en vagn datorer som räcker till en hel 

klass.  

Kan man arrangera en insamling av datorer bland föräldrarna? Gamla datorer från företag? 

Skulle skolan kunna komma med en inköpslista - för böcker, datorer osv.  

6. Nästa möte 

Den 4 april 2017 kl. 18:00 i Vita salen, Sverigefinska skolan i Stockholm 

7. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande. 

 

Protokollförare 

 

Johanna Jussila Hammes 

 


