Styrelsemöte, föräldraföreningen TURVA.
Datum: den 6 maj 2015 kl. 18:00
Plats: Skolbiblioteket, Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsplan
1. Mötets öppnande
Ordföranden Arlene Frisk öppnade mötet och önskade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordningen
Punkt 7 årsmötesdatum lades till dagordningen.
3. Val av protokolljusterare
Tytti Wallin och Minna Mielke valdes att justera protokollet.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll har justerats men inte skrivits på. Protokollet har publicerats på
TURVA:s hemsida.
5. Inkomna skrivelser
Jukka Korpi har anmält att han vill avgå som styrelseledamot.
Anni Rajala har frågat efter pokalskåpet. Styrelsen beslutar:
att skolans lärare tar ansvaret för att köpa/beställa skåpet.
att TURVA ger ett bidrag på 4 000 kr för inköp av skåp, såsom beslutades under mötet den
31 mars 2015.
att bidraget betalas mot kvitto.
Jessica Adel ber om ytterligare 500 kr för förskolans gårdstalkokostnader. Styrelsen beslutar:
att bevilja ett extra-bidrag utöver det som beviljades den 13 januari 2015 (3 300 kr) på max
500 kr, alltsammans max 3 800 kr.
6. Ekonomi
TURVAs saldo vid dagens datum är ca. 97 000 kr varav knappt 30 000 kr är reserverat för
”Läsglädje på finska” –projektet.
Kostnader hittills under räkenskapsåret: för fika, reklam osv. 2 680 kr. För 9:ornas
klassresebidrag 15 400 kr.
Kommande utgifter: 3 800 kr för förskolans fixardag. För Raija Bergman skrivtävlingen
reserverades 2 250 kr under mötet den 31 mars 2015.
Styrelsen beslutar:

att två stipendier á 500 kr betalas till niorna såsom under tidigare år i samband med
skolavslutningen. Skolan beslutar vilka som blir stipendiemottagare.
att skolan fakturerar TURVA för Janira Brinarus arvode för ”Läsglädje på finska” –projektet.
Av projektpengarna är 11 000 kr reserverade för arvodet.
7. Årsmötet
Nästa årsmöte är den 1 oktober 2015 kl. 18 i Vita salen på Sverigefinska skolan i Stockholm.
8. Information från arbetsgrupper
a.
Biblioteksgruppen
Janira kommer att beställa fler böcker för 1:or och 2:or från AdLibris för projektet ”Läsglädje
på finska”. TURVA (dvs. skolans föräldrar) har plastat in ungefär 300 böcker hittills på
frivilligbasis under fixarkvällar och styrelsemöten.
Inför projektet ”Läsglädje på finska” behöver en blogg startas på skolbibliotekets sida. Sökes:
en kunnig förälder som kan fixa bloggen på hemsidan.
Utöver Janira kommer Jasmin Kesäläinen framöver att arbeta med de finska böckerna i
skolans bibliotek.
Styrelsen anser att skolan måste ha en budget för skolbiblioteket; för att komplettera
existerande bokserier och för att köpa nya böcker.
b.

Gårdsgruppen

Förskolans gårdsfixardag arrangerades den 26 april 2015. Bland deltagarna var två
professionella hantverkare som byggde en lådbilsbuss till bakgården. Båten ska sättas upp
förhoppningsvis på torsdagen den 7 maj 2015.
Den 10 maj arrangeras nästa gårdsfixardag för skolan. SISAB leverera och står för
målarfärgerna för första gången.
c.

Gympasalsgruppen

Minna har ringt till rektor Heli Lindström. Skolan kommer inte att få tillgång till gympasalen
bredvid skolan före jul, eftersom salarna ska renoveras.
Därmed avslutas gruppen.
d.

25-års jubileumsgruppen

Anja Karppi berättade om festplanerargruppens planer:
-

-

Sportsakademin arrangerar parkour (hinderbana) kl. 9-14 med 6 ledare i
gympasalen och i någon park. Rålambshovsparken var redan upptagen, och nästbästa alternativet är Fredhällsparken i Kristineberg. Högstadiebarnen ska vara där
hela dagen, i parken och på minigolfen (5 000 kr), de avslutar dagen med picknic.
1-3 åringarna har sin egen fest på bakgården. Föräldrarna dekorerar.

-

4-5 åringar + F Linda Halonen och Jasmin Kesäläinen hjälper dem att göra en
”dansresa” i aulan.
Klasserna 1-6: Dansakademin (1 000 kr/timme inkl. ledare), 4 timmar + parkour i
gympasalen på skolan, på brandstationen och på skolgården.
Fritidshemmet: jonglering i 2 timmar, barnens egna föreställningar och mellanmål
ute på skolgården.
Föräldrafika kl. 15-17. 9:ornas föräldrar får möjlighet att ordna detta.
Kan någon få Valio att sponsra mellanmålet? TURVA kan fråga på Facebooksidan
om någon förälder har kontakter.
Barnen får glass till efterrätt hellre än kaka.
9. Övriga frågor
Valborgsfirande: i år var det för lite munkar och mjöd till salu, vilket ledde till stor besvikelse
hos många barn. Styrelsen beslutade:
att TURVA (föräldraföreningen) tar över ansvaret för valborgsfirandet framöver, eftersom
det inte räcker att en klass bakar munkar till hela skolan.
att varje klass har sitt eget bord, där de kan sälja mjöd och munkar samt ha loppis.
TURVA önskar att skolledningen och lärarna ges arbetsro och att varje förälder överväger
noga vad som är viktigt att tas upp via e-post till skolledningen och lärarna. TURVA föreslår
vidare att både skolledningen och varje lärare ska ha en telefontid under vilken man kan ta
kontakt med läraren, alternativt lämna meddelande på telefonsvararen. TURVA föreslår att
rektorn undersöker möjligheten vidare. Synpunkter och frågor som gäller skolan kan också
företrädesvis tas upp genom TURVA under TURVA:s möten för att minska skolpersonalens
arbetsbelastning.
Skolan bör se till att alla blanketter finns tillgängliga på skolans hemsida.
Arlene kan inte delta på skolavslutningen för att dela ut stipendier.
10. Nästa möte
Den 1 september 2015 i skolans bibliotek.
11. Mötets avslutande
Ordförande Arlene Frisk avslutade mötet och tackade alla närvarande.
Protokollförare

Johanna Jussila Hammes
Justeras av

Tytti Wallin

Minna Mielke

