
MÖTESPROTOKOLL - TURVA STYRELSEMÖTE 4 DECEMBER 2012 

 

Närvarande: Antero Hast (ordförande), Harry Mykkänen (viceordförande), Nina Uddin (sekreterare), 

Janira Brinaru, Tiina Robins, Tuula Rusanen, Pia Juhlin-Dannfelt 

 

 Innan mötet deltog en del av styrelsen i en föreläsning om kultur i skolan på Musikaliskas 

Mötesplats Barnkultur. 

 

BIDRAGSANSÖKAN 

 Klass 9 hade inkommit med sin bidragansökan för klassresan. Det finns ett tidigare beslut 

taget av Turva att niorna skall få bidrag till klassresan med 550 kr per elev. Därmed beviljades 

klassen med 24 elever totalt 13200 kronor i bidrag. 

 Klassresorna diskuterades även mer generellt då dessa numera måste göras i princip på 

fritiden (och då får lärarna ingen ersättning). Om resorna skulle göras under skoltiden, skulle 

det krävas att det finns ett pedagogiskt program som har någon koppling till skolarbetet och 

ämnen. Det har även hänt under tidigare år att gemensamma regler har brutits mot under 

resorna, medan andra klasser har skött sig bra. 

 

REGISTRERING AV FÖRENING 

 Frågan om registreringen av Turva diskuterades kort och mer detaljer om skattekonsekvenser, 

rapportering och utgifter skulle tas fram till nästa möte. 

 

FÖRENINGENS LINJE / SYFTE 

 Harry Mykkänen tyckte att det skulle vara bra om föreningen hade en klar linje och klara mål 

för vad vi vill få gjort. 

 Tidigare har man koncentrerat på olika saker i arbetsgrupper såsom skolmaten, trafiken, 

skolgården, kultur och bibliotek. Dessa grupper behöver aktiveras igen. 

 Turva har egentligen gett stöd bara till saker som det har kommit bidragsansökan om. Turva 

kunde i stället vara mer aktiv och ta initiativ till olika projekt. 

 Det kan till exempel satsas på kulturupplevelser – där är det viktigt att skolan också tar vara 

om utbudet av gratis evenemang när möjligheter finns. 

 

BIBLIOTEK 

 Speciellt biblioteket togs upp som en viktig sak att satsa på och rektorn har redan börjat 

arbeta med frågan. Böckerna har varit placerade i korridorerna i dålig ordning och det har inte 

funnits någon bra kontroll över dem. Lärarna skriver inte upp vem som har lånat vad. Det 

behövs katalogisering och ett streckkodssystem. Låsbara glasskåp skulle vara bra för böckerna, 

eller möjligen kunde det nuvarande mattelagret användas för böckerna. 

 Föräldrarna ombeds att kontrollera om det finns böcker med skolans stämpel hemma och 

returnera dessa. 

 

DATORER 

 Enligt Janira Brinaru behöver datoranvändandet ökas. Datorerna fungerar inte alltid som de 

ska och det behövs fler. 

 

Antecknat av Nina Uddin, sekreterare 


