
Protokoll, föräldraföreningen TURVA 

Datum: 06 september 2017, kl. 18:00.  

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

1. Mötets öppnande 

Vice-ordförande Nina Uddin öppnade mötet. Alla närvarande presenterade sig.  

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan tillägg. 

3. Val av protokolljusterare 

Emmi Bachman och Tytti Wallin valdes att justera protokollet. 

4. Föregående protokoll 

Har justerats och finns på hemsidan 

5. Information från skolledningen. 

Rektor Heli Lindström berättade att Sverigefinska skolan i Stockholm har i två år varit en 

mellanstor skola i Stockholms kommun (över 300 elever). 317 barn på åk 1-9. Fullt på 

förskoleklasserna (48 barn), fullt i förskolan (79 barn). Två parallella klasser upp till 5:an. En 

klass 6-9, gräns till intagning till dessa klasser är 28 barn/klass. 

Tiia Roosens frågade om man har funderat på att flytta förskolan någon annanstans för att 

kunna ta in fler grundskoleklasser. Det krävs viss skala för att förskolan ska gå ihop 

ekonomiskt. Dåligt med plats på skolan - skulle man utöka förskoleverksamheten skulle man 

också behöva plats för flera elever på skolan sedan.  

Skolan har nu ett 10-årigt hyresavtal. Hyran gick upp ca 600 000 kr/år. 

Gympasalen kommer att renoveras av SISAB under våren 2018, under hösten 2017 

renoveras aulan. Matsalens bilder kommer också att renoveras. 

Heli har inte planerat någonting till utemiljön under hösten annat än att hon har bett SISAB 

om offert för ett cykelställ. Staketet längs långsidorna på fotbollsplanen på skolgården måste 

höjas ytterligare av arbetsmiljöskäl. Torkskåp har köpts in och installerats till Nallarna och 

Trollen. Nya hyvelbänkar har köpts till träslöjden, och det kommer att installeras el från taket 

ovanför bänkarna. Projektor och whiteboard har köpts till slöjden. Elen på högstadiets 

datasal ska fixas i samband med slöjdsalens el. 

Heli har anlitat en arkitekt för att bl.a. planera toaletternas placering. Idag är inte dessa 

optimalt placerade, med bättre planering borde man kunna få in flera toaletter vid 

existerande toalettområden. Lagen förutsätter en toalett per 20 barn.  

Hur skulle vinstförbud för friskolor påverka skolan? Skolan har också problem med att 

Stockholms stad minskar det sociala stödet med 13 %. Skolan får 20 000 kr/år/barn som 

flyttar in från EU. 



Frågan om en storsatsning på skolgården lyftes upp. Heli föreslår bildandet av en gårdsgrupp 

bestående av både personal- och föräldrarepresentanter. Åtminstone Hanna Ahlin från 

Trollen vill vara med i skolgårdsgruppen, även Marjatta Seppänen. Vill någon lärare/pedagog 

från fritids och/eller F-3 vara med? Gårdsgruppen bör också ta kontakt med elevrådet samt 

fråga de större barnen på förskolan om dessas önskemål. Skolan har LG på tisdagen och Heli 

frågar efter intresserade att gå med i gruppen. 

6. Årsmötet 

Årsmötesdatum 5 oktober kl. 18:00. 

Årsmötet måste välja en ny föräldrarepresentant till skolans stiftelses styrelse då den 

överenskomna tvååriga mandatperioden för Johanna Jussila Hammes går ut i februari. 

TURVA har ingen valberedning så vi måste hitta nya styrelseledamöter. Sekreteraren ska 

lägga ut en förfrågan på TURVA:s hemsida och skicka ut en fråga via kansliet också. 

Verksamhetsplanering och budget hanteras mailledes. 

7. Inkomna skrivelser 

Förskoleklassen söker 10 000 kr för inköp av böcker.  

Styrelsen beslutar 

att bevilja 5 000 kr till förskoleklassen på villkor att böckerna är tillgängliga på skolans 

bibliotek för alla på skolan. 

Janira Brinaru söker pengar för ett läsprojekt, lärarna är med på projektet. Mål: varje klass 

läser tillsammans 10 000 sidor (för de mindre barnen räknas också om läraren läser högt), 5 

000 sidor på finska och lika många på svenska. När klasserna lyckas med detta så gör man 

något roligt. Det pedagogiska målet med projektet är att varje elev varje vecka läser två 

gånger en halvtimme på fritiden.  

Janira skulle vilja ha böcker både på finska och på svenska. Hon har ett löfte från Heli att hon 

dubblar upp den summa som TURVA bidrar. Frågan bordläggs till nästa möte. 

8. Ekonomi 

Kassören Pauli Leppänen har skickat information om föreningens ekonomi: 

Resultatet för 2016-18 är -7 350 kr. TURVA har ca 71 300 kr tillgängliga medel.  

9. Ansökningar till externa finansiärer 

”Läsglädje på finska” har slutredovisats och slutredovisningen har godkänts. 

10. Information från arbetsgrupper 

a. Gårdsgruppen 

Fixardagen 17/9. Målning och städning på skolgården. Även dekorera toaletterna lite för 

trivseln.  



b. Biblioteksgruppen  

Janira har fått pengar från skolan för att köpa en klassuppsättning böcker för varje klass 1-9 

på svenska, ca 30 000 kr.  

Är det möjligt att skapa en lugn hörna på fritids för läxläsning och läsning, gärna med 

läxhjälp?  

Skulle man kunna göra ett tv-inslag av Läsglädje på finska och koppla det till en 

pengasamling? Fråga Anu Tolonen. Skulle man kunna göra en tävlan mellan de olika 

sverigefinska skolorna i Sverige? Vi utmanar Upplands Väsby, Eskilstuna, Kista och Botkyrka, 

göra ett gemensamt projekt. 

c. Arbetsmiljögruppen 

Gruppen läggs ner. 

d. Grafiska gruppen (hemsida, logotyp) 

e. Toalettfixargruppen 

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

12. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande. 

Protokollförare 

 

Johanna Jussila Hammes 

Justeras av 

 

Tytti Wallin    Emmi Bachman 

 

 

 

 


