Protokoll styrelsemöte, föräldraföreningen TURVA
Datum: den 9 mars 2016, kl. 18:00-ca. 19:30
Plats: Vita salen, Sverigefinska skolan i Stockholm
1. Mötets öppnande
Ordföranden Arlene Frisk öppnade mötet och välkomnade alla närvarande.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan förändringar.
3. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Tytti Wallin och Minna Mielke.
4. Information från skolans ledning
Rektor Heli Lindström berättade om Sverigefinska skolledarföreningen som grundades under våren
2015 och där hon är ordförande sedan februari 2016. Föreningen har för närvarande sju medlemmar,
både rektorer och förskolechefer (biträndande rektorer). Föreningens syfte är att göra de
sverigefinska skolorna mer synliga, att bearbeta politiker och myndigheter så att även skolgång på
minoritetsspråken ingår i barnens rättigheter, inte bara förskola till 6-års åldern. Föreningen driver
även frågan om en kursplan för de sverigefinska skolorna som motsvarar skolornas undervisning.
Skolans elevantal minskade under 8 år fram tills ca 4 år sedan. I höst blir det fjärde året i rad när
elevantalet istället ökar. 58 barn sökte till skolans 48 förskoleklassplatser inför hösten 2016. Barnens
kötid avgjorde vilka som fick plats. Alla barn med finsk bakgrund är välkomna till skolan, finska
språkkunskaper är inte ett förkunskapskrav. Även finlandssvenska barn är välkomna. Ju äldre barnet
som söker till skolan är, desto mer motiverat måste barnet självt vara att lära sig finska, och då väger
även barnets intresse in huruvida hen får börja på skolan. 78,8 % av barnen på skolan är andra eller
tredje generationens invandrare.
Det finns 74 barn på skolans förskola. Nästa höst frigörs 22 platser. Dessa räcker inte ens till alla som
har äldre syskon på skolan (syskonförtur).
Eftersom kötid avgör vilka barn som kommer in på förskoleklassen är det viktigt att notera för dem
som bor utanför Stockholms stad att man ska anmäla sitt barn i kön hos Anja i kansliet.
Rektorn har haft ett möte med SISAB som äger skolfastigheten. Frågorna som diskuterades var
lokaler och idrottshallen. Det finns en viss sannolikhet att skolan så småningom ska få tillgång till
idrottshallen. Rektorn fick dock inget löfte om att SISAB kan tillhandahålla mer lokaler till skolan.
Mingelkvällen som arrangerades i februari för före detta elever var en succée.
5. Föregående protokoll

Protokollet har justeras och läggs till handlingarna.
6. Information från stiftelsens styrelse
Tytti Wallin och Johanna Jussila Hammes har kommit in på stiftelsens styrelse och deltog i ett möte
den 9 februari 2016.
7. Ekonomi
Kassören Pauli Leppänen kunde inte delta i mötet men har skickat en skriftlig rapport om föreningens
ekonomi till styrelsen. Detta gicks igenom. Styrelsen fann ingenting att anmärka.
8. Inkomna skrivelser
Klass 9A söker klassresebidrag till 17 barn.
Styrelsen beslutar att: Ge ett bidrag på 550 kr per barn, totalt 9 350 kr till 9A:s klassresa.
9. Information från arbetsgrupper
a. Samverkansgruppen
Föreläsningen för föräldrarna om ”Att vara förälder till barn i skolan – utmaningar och möjligheter”
arrangeras den 18 april kl. 16:30-18:00 i Vita salen på Sverigefinska skolan i Stockholm. De föräldrar
som vill delta i föreläsningen kan lämna sina barn till fritids under den tiden, men bör informera
fritids om detta i förhand.
TURVA stöder föreläsningskostnaderna med 8 000 kr enligt beslut den 20 januari 2016, men tar inget
annat ansvar för arrangemanget. Därmed ska skolan göra reklam för kvällen, bortsett från den
Facebook-grupp som TURVA redan har organiserat
(https://www.facebook.com/events/174883462888950/), och även ta hand om anmälningar ifall
detta anses nödvändigt.
Arlene ber Anja fråga 9:orna om dessa vill arrangera caféet under föreläsningskvällen till förmån för
sin klasskassa.
b. Gårdsgruppen
Inga nyheter.
c. Biblioteksgruppen/Läsglädje på finska/Cirkulationsbiblioteksgruppen
Inga nyheter.
10. Övriga frågor
Styrelsen beslutar att: TURVA skickar blommor värt 500 kr till Inga-Liisa, före detta skolsköterska,
som nu har gått i pension som tack från föräldrarna för hennes långa arbete till barnens hälsa.
Blomsterförsändelsen skickas via Interflora.
Christina Wainikka skickade information om Allmänna arvsfonden till styrelsen efter mötet i januari.
Fonden har mycket pengar som kan sökas till projekt. Christina föreslår att Sverigefinska skolan i

Stockholm ska gå ihop med flera friskolor för att köpa in klassuppsättningar böcker som alla friskolor
kan låna och söker projektbidrag från fonden. Någon måste organisera koordinationen mellan
skolorna, ansökningen samt bokinköpen. En lämplig person skulle kunna vara den bibliotekarie som
skolan lär vilja anställa. Christina tar reda på mer.
Tytti har noterat att Allmänna arvsfonden även ger lokalbidrag. Frågan uppstår om man skulle kunna
söka bidrag till det nya cirkulationsbibliotekets lokaler, som möjligtvis skulle kunna lokaliseras i
aulans källare.
11. Nästa möte
Nästa möte är den 13/4 kl. 17:30 i Vita salen.
Mötet därefter är den 25/5 kl. 18:00 i Vita salen.
12. Avslutning
Arlene Frisk lämnade mötet ca kl. 18:50 och vice-ordförande Nina Uddin tog över ordförandeskapet.
Nina avslutade mötet ca kl. 19:30 och tackade alla närvarande.
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