FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA - MÖTE 12.2.2013


Närvarande var nio föräldrar, varav sex styrelsemedlemmar. Även rektor Heli Lindström
närvarade under första delen av mötet.



Föregående mötes protokoll godkändes och även mötets agenda godkändes.



INKOMNA SKRIVELSER
1. Bidragsansökan för Cosmonova-besök
Lärarna ansökte om stöd för klasserna 1, 1-2 och 2 för att göra ett besök till
Cosmonova som en del avrymdtemat man har haft i skolarbetet. Den ansökta
summan var 3840 kronor. Man tyckte att aktiva klasser och bra projekt ska stödjas och
olika initiativ uppmuntras, så att barnen kan erbjudas en extra dimension i
skolarbetet. Andra tyckte dock att Turva hellre borde koncentrera på större projekt,
som t.ex. skolans datorer. Det bestämdes slutligen att Turva skall ge hälften av
summan, dvs. 1920 kronor, om skolan betalar andra halvan.

-

Det diskuterades vidare om DATORER: begagnade datorer föreslogs, men enligt rektorn
kostar det så många arbetstimmar att förvandla begagnade datorer till
användningsbara skoldatorer, att det blir billigare att köpa nya.
Det pratades vidare om möjlig sponsring av datorer från t.ex. Microsoft, och att man
kunde medverka i marknadsföring i gengäld. All sponsring är välkommet enligt rektorn
och föräldrarna uppmuntras därmed att använda sina kontakter. Skolan har satsat på
IT-infrastruktur: ca 100 000 kronor för utrusningen i Vita salen, 100 000 för trådbundet
nätverk och 100 000 för trådlöst nätverk.
- BIDRAGEN diskuterades även mer allmänt och det frågades om det skulle vara möjligt
att sluta stödja niornas klassresa varje år så att Turva skulle ha mycket mer pengar att
dela ut till mer pedagogiska ändamål och annat som ger extra guldkant i skolarbetet.
- Det påpekades att i årets budget för Turva fanns det fortfarande en post på 15 000
kronor som var öronmärkt för olika bidrag (förutom klassresan).
- Skolan har några hundra kronor per elev att använda för kulturutflykter och annat
liknande. Det efterfrågades med egen finansiering för utflykter i samma stil som Janiras
teaterföreställningar.
- Det framkom även att Stockholms kommun hade gett skolan mindre pengar än var
budgeterad och att skolan har för närvarande inköpsstopp.
2. Skrivarworkshops med Maarit Turtiainen
- Författare/journalist Maarit Turtiainen hade skickat in ett förslag om att hålla
skrivarworkshops för eleverna. Stöd för projektet skulle ansökas från Språkrådets
revitaliseringspengar genom föräldraföreningen (och möjligen i samarbete med
Sverigefinska skolan i Upplands-Väsby). Maarit Turtiainen skulle skriva ansökan och Turva

skriva under.
- Man tyckte detta skulle vara bra, speciellt om det kopplades till skolarbetet och niornas
skrivtävling. Niondeklassarna skulle ha en djupare projekt, medan andra på högstadiet
skulle även ges inspiration.
- Det föreslogs att man skulle samla in texterna och publicera dem, och i så fall lägga in en
extra summa för detta i ansökan.
- Det godkändes enligt ovan att Turva stödjer projektet och ordförande Antero Hast ska ha
kontakt med Maarit Turtiainen om ansökan.
- Det efterlystes även fler ställen där man kan ansöka om bidrag. Om någon har
information om sådana möjligheter, skicka gärna information till Turva.


SKOLFOTO

- Skolan har ett långt avtal med nuvarande fotograferingsfirma och det är ett år kvar på
avtalet. Man har tittat på andra möjligheter och tre företag har gett sina offert, dessa är
Collage, ABC Gruppen och Tema Klasskort (två av dessa skulle ge skolkatalogen gratis samt
digitala bilder). Andra valmöjligheter kan skickas till skolan fortfarande, det finns tid.
Broschyrer från dessa tre finns hos Anja i kansliet, och hon kan även kontaktas om man har
andra förslag.


SKOLAN/REKTORN INFORMERAR

-

Skolan har valt ett bibliotekssystem som heter FreeLib och anställt en bibliotekarie
deltid för att se över behoven. Alla böcker ska katalogiseras, man har skaffat 1000
stycken streckkoder att börja med som klistras i böckerna, skannas in och
informationen läggs i systemets databasserver. Målet är att katalogisera minst 2500
böcker vilket behövs för att ansöka om biblioteksstöd.
o

Janira Brinaru har varit med i arbetet och Lena Borén skall börja med det på
högstadiet.

o

Matteförrådet ska möjligen användas som biblioteksrum för låg- och
mellanstadiets böcker, och matematikmaterialet skall placeras i låsta skåp i
korridoren. Lån ska ske med personnummer.

-

Skolan hade besök av en norska författare som eleverna fick intervjua och skolan fick
en klassuppsättning (25 st) av samma bok. Cirkulationsbiblioteket ger möjlighet att låna
svenska böcker i klassuppsättningar, men skolan kunde söka stöd för att skaffa liknande
klassuppsättningar av finska böcker (och sedan fungera som cirkulationsbibliotek och
låna ut dessa till andra).

-

Man har varit i kontakt med Finlandsinstitutet, som är redan med i ett system där
biblioteken lånar böcker till varandra. De är inte redo för samarbete med skolan i
nuläget, söker just nu ny bibliotekarie.

-

Svenska Finlands Vänner donerade fem iPads till skolan under hösten och skolan köpte
ytterligare fem – dessa finns nu i bruk.

-

Topeliusföreningens ordförande skall komma till skolan och berätta om Topelius till

klasserna 4-6.
-

Förskolan har samarbete med Kangasala kommun i Finland och det förbereds en
gemensam ansökan för samarbete där vår skola och åtta förskolor i Kangasala ska ha
personalutbyte, möten och diskussioner. I projektet finns som utomstående partner
även Uusi Teatteri med sina- IpanaImpro-dramaövningar samt Taidekasvatusinstituutti /
Käsityöinstituutti från Kangasala. Bidragsansökan rubriceras "Barnets många språk",
vilket syftar till kommunikation med alla olika sinnen.

-

Teknikprojektet tar slut nu under våren. Manu Laulumaas sista 15p kurs blev inte av
(inte tillräckligt deltagare), men han får en ny chans under hösten och då har
högstadiet en utbildad tekniklärare. Anne Yagci från lågstadiet är redan utbildad.
Tekniken är med i alla ämnen, t.ex. under svensklektionerna och speciellt under
teknikveckan.

-

Rektorn efterlyser föräldrar, som skulle vilja skriva kort till skolans hemsida om sida
tankar om skolan. Dessa kan mejlas till kansliet och det skulle vara bra med flera korta
kommentarer från olika föräldrar.

-

Angående skolmaten så finns det en ny kökschef hos leverantören som verkar vara mer
lyhörd inför önskemål.



REGISTRERING AV FÖRENINGEN

- Föräldraföreningen Turvas registrering för att få organisationsnummer diskuterades och
enligt tillgänglig information så kvalificerar föreningen som allmännyttig förening, vilket
betyder i stora drag att man behöver inte skatta för inkomsterna då de används till
allmännyttiga ändamål.
- Det bestämdes att påbörja processen för registrering.
- I samband med detta bekräftades tidigare beslut att föreningens firmatecknare skall vara
ordförande och kassör.
FRISKVÅRDSVECKAN
Idrottsläraren Herman har varit i kontakt med Turva för att höra om föreningen vill vara
med på något sätt när skolan har friskvårdsvecka i maj (v. 21). Det var inte helt klart än
med innehåll för temaveckan, men Turva kunde vara med och stödja till exempel någon
föreläsning (även för föräldrar).
- Möjliga ämnen som togs upp var droger, rökning och alkohol. Även socker och godis
togs upp.
Tuula Rusanen och Arja Häkkä var intresserade att ta upp sockerfrågan med skolan
även i längre perspektiv. Om det finns andra intresserade kan man möjligen bilda en
arbetsgrupp i frågan.


NÄSTA MÖTEN: Onsdagen den 10 april och måndagen den 27 maj.
Anteckningar: Nina Uddin, sekreterare
Justering: Antero Hast, ordförande

