Nyhetsbrev från föräldraföreningen TURVA, december
2015
Hej!
Årets julmarknad som hölls den 28/11 var återigen en stor succé! TURVA:s intäkt från marknaden var 56
003 kr (ca 51 000 kr 2014). Därtill tillkommer intäkterna från klassernas egna aktiviteter. Webinsamlingen
till Röda Korset har vid skrivande stund genererat 1 700 kr.
Ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidrog till julmarknaden!
När det gäller användningen av pengarna tas förslag och ansökningar tacksamt emot. Barnens och
föräldrarnas idéer och engagemang är alltid välkomna, oberoende av om du sitter med i TURVA:s styrelse
eller inte. För närvarande har TURVA följande arbetsgrupper – är du intresserad av att bidra till någon av
dem, ta kontakt med den ansvariga:
-

-

-

Gårdsgruppen: tytti.wallin@hotmail.com. Gruppen arrangerar årliga fixardagar, har kontakt med
SISAB som äger skolfastigheten och kan även arbeta med inomhusmiljön om engagerade föräldrar
hittas.
Julmarknadsgruppen: nina.uddin@telia.com. Det behövs folk som kan hjälpa till med att arrangera
2016-års julmarknad, och att ta över om något år när Ninas barn slutar på skolan.
Samverkansgruppen för samarbete mellan skola och föräldraföreningen:
arlene.frisk@reebokccm.com. Gruppen grundades efter Tuulikki Williamssons motion till årsmötet
där Tuulikki bad om föräldraföreningens hjälp med att uppmärksamma och arbeta med de mindre
fritidsbarnens våldsamma beteende och olämpliga språkbruk. Gruppen ska bl.a. fundera på om
föreläsningar, riktade mot föräldrarna, om ämnen sådana som dataspels- och sömnvanor kan vara
lämpliga att arrangera.
Biblioteksgruppen: johanna.jussila.hammes@gmail.com, eller Tytti enligt ovan. Gruppen fortsätter
med att arbeta till förmån för skolans bibliotek.
Cirkulationsbiblioteksgruppen: Johanna enligt ovan. Syftet är att arbeta med att skolan återigen ska
få tillgång till Stockholms stads cirkulationsbibliotek.

I framtiden önskar sig TURVA att bidragsansökningar skickas in innan utlägget görs, t.ex. före klassresan.
TURVA:s representanter i styrelsen till skolans stiftelse byts ut i februari. TURVA tackar de mångåriga
representanterna Lotta Carlsson och Pär Nilsson för sitt engagemang. De nya representanterna är Tytti
Wallin Casserdahl och Johanna Jussila Hammes.
Eftersom formerna för TURVA:s representation vid styrelsen till skolans stiftelse är helt oreglerade ser
TURVA:s styrelse framför sig en diskussion om hur detta kan åtgärdas. Om du är intresserad av att diskutera
frågor som t.ex. hur och när TURVA:s representanter till styrelsen till skolans stiftelse ska väljas, vilka
kriterier, om några, som kandidaterna måste uppfylla, och till hur lång mandatperiod de väljs är du
välkommen till vårt nästa möte den 20 januari 2016 kl. 18:00.
Tyvärr måste vi meddela att en styrelseledamot och en suppleant har lämnat sina platser i TURVA:s
styrelse. Styrelsen är dock trots detta fortfarande fulltalig.
Till slut önskar vi alla medlemmar en riktigt trevlig och vilsam jul!
Föräldraföreningen TURVA:s styrelse

