
Föräldraföreningen vid Sverigefinska skolan i Stockholm, TURVA 

Julmarknadsmöte 

Tid: Onsdagen den 25 oktober 2017 kl. 18.30 
Plats: 3A:s klassrum, Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsgatan 17-19 
 

1.      Mötets öppnande 

Ordförande Emmi Bachman öppnade mötet 

2.      Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan ändringar. 

3.      Val av protokolljusterare 

Katja Jakobsson och Emmi Bachman valdes att justera protokollet. 

4.      Julmarknadsinformation 

Julmarknaden arrangeras den 25/11 2017 kl. 11-15 på Sverigefinska skolan i Stockholm. Man kan 

komma till skolan fr.o.m. ca kl. 7 samma morgon för att förbereda, alternativt efter skoldagen slut 

under fredagen.  

Julmarknaden är föräldraföreningens enda inkomstkälla - bra att ha alla föräldrar med, att alla klasser 

gör sina uppgifter så att vi får pengar för att göra roliga saker för våra barn. 

Klassrum för klassers egna aktiviteter bokas hos Nina Uddin. Man får inte konkurrera med Turvas 

café och lotteri i klassrummen, annars får man arrangera vilken verksamhet som man vill. Inga 

levande ljus. 

Underhållning under julmarknaden? Förslag tas gärna emot. 

Klassernas uppgifter i korthet (utförligare information finns på www.turva.se): 

FK, 1A + 1B baka till cafét, minst 10 föräldrar/klass. Piimäkakku och joulutortut är nog de 

populäraste. Ha innehållsförteckning med när du bakar p.g.a. allergiker. Gärna också laktosfria och 

glutenfria bakverk. Inga nötter är tillåtna! Bakverk lämnas i köket kvällen innan eller direkt till cafét i 

matsalen på morgonen innan marknaden börjar. 

2A garderob, skyltning, info. Garderob finns i skolans källare, fråga Åke (vaktmästaren). 

2B arrangerar lotteriet. Alla klasser samlar in lotterivinster som kan lämnas till kansliet, senast på 

torsdag kväll men man kan lämna in under hela veckan. Var på plats kl. 9 redan, kan börja sälja lotter 

långt före kl. 11. 

3A + 3B enkel café i Aulan. Julmust, kaffe, te, saft, lite bullar och småkakor. Inga mackor osv. Ta gärna 

med egna vatten- och kaffekokare. Kan köpa småkakor och/eller pepparkakor för att sälja. 

4A + 4B städar. Klassrummen städas av de klasser som har aktiviteter i dem men 4:orna städar de 

allmänna utrymmen. 

5A fixar mackor 



5B säljer i cafét i Vita salen. Handla kaffe, te, tallrikar, muggar, servetter osv. Prissättning, förra året 

var priserna för låga. Klassen hittar på priserna själv.  

6:orna säljer jullådorna. Var på plats senast kl. 9. Ta ordentligt betalt.  

7:orna sköter parkeringen på skolgården. Bara de som hyr bord som får parkera, först till kvarn 

förutom Finska butiken i Hötorgshallen som har ett garanterat plats. 

8:orna flyttar borden från klassrummen till korridorerna kvällen innan och tillbaka efter 

julmarknaden. Ta bild eller rita på tavlan hur borden stod i klassrummen. 

9:orna lagar massvis med jullådor. 

Jullådor - det brukar vara för mycket morotslådor. Kålrot är populärt, potatis likaså. Efterfrågan också 

för leverlåda. Lådorna måste vara färska, ska inte vara frysta. 5 dl eller 8 dl stora.  

Turvas kontonummer för inbetalning av Swish: Handelsbanken 6128 958 638 748. 

5.      Inkomna skrivelser 

Janira Brinaru har påbörjat ett läsprojekt på skolan, både på finska och svenska. Hon söker stöd för 

att köpa böcker för åk 1-9, 15 000 kr för finska och 15 000 kr för svenska böcker. Styrelsen beslutar  

att ge Janira ett bidrag på 15 000 kr för inköp av finskspråkiga böcker.  

För svenskspråkiga böcker (ej klassuppsättningar) hänvisar vi till kommunala bibliotek. 

6.      Övriga frågor 

2A har lämnat in privata böcker, både på finska och svenska, in till klassrummet som barnen får låna 

och läsa på skolan men inte ta med sig hem. 

Kan man arrangera en samling av gamla böcker från familjer med äldre barn? Göra en bokinsamling à 

la skridskoinsamlingen i vintras. Gör en insamling och sedan en fixarkväll. 

Nästa möte 7/12 kl. 18:00 i Vita salen. 

7.      Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande.  

Protokollförare 

 

Johanna Jussila Hammes 

Justeras av 

 

Katja Jakobsson    Emmi Bachman    

 

 


