Styrelsemöte, föräldraföreningen TURVA
Datum: den 17 maj 2016, kl. 18:00
Plats: Vita salen
1. Mötets öppnande
Ordföranden Arlene Frisk öppnade mötet och önskade alla välkomna. Alla närvarande
presenterade sig själva.
2. Godkännande av dagordningen
Protokollet godkändes utan förändringar.
3. Val av protokolljusterare
Nina Uddin och Christina Wainikka valdes att justera protokollet.
4. Information från skolledningen
Skolan är i förhandlingar om att hyra gympasalen bredvid aulan. Skolan beräknar att beslutet
kommer att fattas senast före sommaren.
Tjänstefördelningen inför nästa år är MBL förhandlad. Två parallellklasser upp till 3:an, det
ska anställas en ny lärare till 1:an, Laura Kalmari Österberg som har tidigare jobbat på skolan
som förskolelärare på Små lejon. Till trean ska också anställas en ny lärare. En halvtidstjänst i
köket. Två halvtidstjänster till fritidshemmet.
Musik- och kemilärarna samt skolsköterskan har nu 100 % tjänster.
Förskolan och tvåorna lär sig för tillfället programmering.
Bibliotekarie kunde inte anställas som önskat före februari. Noona är anställd för att sköta
bibliotekariens arbetsuppgifter, och Fredrik som datapedagog.
DN har skrivit om att man kan söka pengar från Boverket för att upprusta skolgårdar.
Rektorn ska söka, Tytti och Jessica ska ta reda på hur man söker.
Det ska bli kodlås till Trollen och Nallarnas dörrar.
5. Föregående protokoll
Niornas klassresebidrag har betalats ut.
6. Inkomna skrivelser
Förre skolsköterskans Inga-Liisa Gustafsson tackar Turva för blommorna.
7. Vårens stipendier
Niornas stipendier diskuterades. Dessa har traditionellt getts till en tjej och en kille från varje
klass. Lärarna väljer stipendiaterna.
Styrelsen beslutar

att stipendiesumman kvarstår på 500 kr per stipendium.
att ge ut stipendier till en tjej och en kille på både 9A och 9B, fyra stipendier alltsammans.
att antingen ordföranden Arlene eller vice-ordföranden Nina delar ut stipendierna vid
skolavslutningen.
8. Ekonomi
Kassören har inte skickat in någon ekonomisk redovisning och kassören är inte närvarande.
9. Information från arbetsgrupper
a. Gårdsgruppen:
Gårdsfixardagen arrangeras den 22 maj!
Trappan mot Drottningsholmsvägen är i så dålig skick att man måste riva ut alla bullerplank
osv. om den ska repareras. Projektet är lagt på is.
Det undersöks möjligheter att bygga portar ovanför trapporna på båda sidor av skolgården
så att bollarna inte far iväg och barnen efter dem.
SISAB kommer att undersöka läget på skolgården och möjligheterna till förbättringar men
har inte lovat något konkret. De hämtar hit färsk sand, sopar konstgräs osv.
Under söndagens fixardag fixas kosmetiska saker, måla, reparera osv. Möjligtvis byggs det en
liten gunghäst till bakgården.
Lekstugan på bakgården är sliten och det bor folk i den. Det diskuterades om TURVA vill köpa
en ny lekstuga. Lekstugor med ordentliga dörrar som inte går att bryta igenom kostar minst
15 000 kr. Styrelsen beslutar
att behålla kvar den gamla stugan tillsvidare och bara piffa upp den.
Det kommer att målas flera King-rutor på förgården på söndagen, enligt barnens önskemål.
Annars avvaktar vi med större investeringar och väntar om vi får pengar från Boverket.
Det konstateras att portarna till bakgården bör hållas stängda även kvällstid när det inte
finns barn på gården för att hålla bort utomstående från gården.
Styrelsen beslutar
att TURVA ger ett totalt bidrag på 5 000 kr till fixardagen den 22 maj.
b. Cirkulationsbiblioteksgruppen
Christina har mailat ett förslag om hur man söker pengar från allmänna Arvsfonden. Det är
en hel del arbete så det behövs en projektledare som kan få belöning i form av lön ifall man
får pengar.
c. Biblioteksgruppen

Kassören ska ta reda på om och hur mycket man kan ge som presentkort, för att
kompensera Janira för sin arbetsinsats inom ramen för projektet Läsglädje på finska.
Kassören ska redovisa till styrelsen om hur mycket pengar vi har kvar till bokinköp inom
ramen för samma projekt.
När det nuvarande projektet har slutredovisas kan Turva söka nytt bidrag.
d. Samverkansgruppen
Stefan Hertz var på skolan den 18 april och höll en föreläsning. Föräldrarna som var
närvarande var mycket nöjda med föreläsningen och det verkar som om personalen också
var det.
Styrelsen beslutar
att gruppens syfte är uppfylld och gruppen kan läggas ner.
10. Övriga frågor
Det skulle vara bra om förra årets nior kom till skolan under hösten och berättade för årets
nior om sina gymnasieval. Många av förra årets nior lär vara missnöjda med sina val, har bytt
skola osv. Vår skola är så liten och trygg att det blir en kulturchock att börja på ett stort,
anonymt svenskt gymnasium. Turva ska åtminstone påminna skolan om detta: Vad ska och
kan man tänka på inför gymnasievalet.
Valborgsfirandet var lyckat i år. 5:orna hade bakat minst 1 000 munkar alltsammans, ca 150
munkar/person från 10 personer. Intäkten för klasskassan var över 4 000 kr.
Tytti och Johanna informerade styrelsen om att nästa möte med skolans stiftelse är i
morgon, den 18/5. Johanna kommer att berätta om Turvas verksamhet vid mötet.
11. Nästa möte
Nästa möte hålls 1/9 i Vita salen kl. 18:00.
12. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande.
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