
Styrelsemöte, föräldraföreningen TURVA 

Datum: 25 januari 2018, kl. 18:00.  

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

  

1. Mötets öppnande 

Ordförande Emmi Bachman öppnade mötet och önskade alla närvarande välkomna. De 

närvarande presenterade sig till varandra. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan ändringar. 

3. Val av protokolljusterare 

Kaisu Bergh och Tiia Roosens valdes justera protokollet. 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll har justerats och ligger på hemsidan. 

Julmarknadsfrågan diskuterades kort vidare. 

5. Information från skolledningen 

Samrådsgruppen: Samrådsgruppens ordförande Seija Sjöstedt började. I Samrådsgruppen 

ingår bl.a. skolan, Finska församlingen, ortodoxa kyrkan, Karjalaiset och många andra 

sverigefinska föreningar. Gruppen har samråd med Stockholms stads olika förvaltningar. 

Gruppen har möten ca 2 gånger per termin, och ett öppet samråd med tema per år. Seija 

önskar att även Turva skulle skicka en eller två representanter till Samrådsgruppens möten. 

Tilava-gruppen: Seija berättade också om Tilava gruppen som har fått 500 000 kr från 

Stockholms stad för att kartlägga hur man kan finansiera hyran till Aulan vid skolan. Även 

Sameföreningen är intresserad av att ha verksamhet i Aulan. Tanken är att platsen skulle bli 

en samlingsplats för stadens alla sverigefinska föreningar. På dagtid skulle man kunna ha 

verksamhet för äldre i lokalerna samt öppen förskola. På eftermiddagarna skulle 

Sverigefinska ungdomsförbundet kunna ha verksamhet för ungdomar där. Man kan arrangera 

teaterföreställningar, konserter osv i Aulan, där 500 personer får plats. Det skulle även vara 

möjligt att ha skolans bibliotek i lokalerna.  

Det behövs en samlingslokal för de sverigefinska föreningarna i Stockholm. Aulan är större 

än Finlandsinstitutets lokaler (150 personer). Finlandsinstitutets syfte är att förmedla finsk 

kultur till Sverige medan i Aulans lokaler skulle man ha verksamhet som lyfter fram 

sverigefinsk kultur och för ihop olika sverigefinska generationer. 



Renovering av Aulan: Rektor Heli Lindström berättade att Aulan kan användas till och med 

28/2, därefter börjar renoveringen. Det är inte klart när renoveringen ska vara klart. 

Idrottssalen: Även idrottssalen och omklädningsrummen ska renoveras. Bl.a. ska nya golv 

läggas och linjer målas i gympasalen. SISAB bekostar detta istället för skolan. Renoveringen 

börjar med omklädningsrummen, och lite senare under våren. 

Förskolegården: SISAB har reserverat en begagnad klätterställning till förskolegården som 

skolan får utan kostnad.  

Belysning av skolgården: SISAB har gjort en belysningsplan. Det kommer att installeras 

fasadbelysning, belysning i långtrappan längs Drottningholmsvägen, rörelsedetektorlampor på 

huvudfasaden samt belysning på bakgården. 

Portar/staket runt skolgården: En port till grinden vid parkeringen har beställts. I lilla trappan 

kommer en befintlig gammal port användas. För inhägnaden av skolgården har SISAB anlitat 

en landskapsarkitekt. Heli kommer att ta kontakt med SISAB om hur arbetet med att hägna in 

skolgården fortgår. 

Skolgården: Heli meddelar nu till SISAB alla incidenter på skolgården. Det finns inte längre 

någon ständigt närvarande vakt på skolgården på kvällar och helger. Skolan har även haft 

kontakt med polisen, bl.a. angående övningar ifall någonting händer. Framförallt kommer 

man att öva att ”gå ifrån”, dvs. hur man snabbt tar in alla elever från skolgården. 

Skolbyggnaden: Skolledningen planerar också för hur man kan få 100 fler elever i 

skolbyggnaden om senast 5 år. 

Högstadiet: Det ställdes en fråga om varför man får inga veckobrev på högstadiet utan bara 

terminsplaner. Vissa lärare ger information varje vecka om vad som görs, andra för flera 

veckor i taget. Detta kan bl.a. försvara för föräldrar med barn med diagnoser. Överlag upplevs 

informationen från högstadiet som undermåligt. Heli tar frågan vidare. 

Raster: Högstadiet har bara 5 minuters raster, förutom den långa lunchrasten. Eleverna hinner 

inte ut under denna tid. Eleverna har 26-27 timmar undervisning per vecka, från 8:30 tills som 

längst 16:30. Skolsköterskan vill att även högstadieeleverna ska ut under lunchrasten. De 

närvarande föräldrarna tyckte att det behövs längre raster. 

V-klass: Skolan har fortfarande problem med V-klass och har inte heller fått det stöd från 

leverantör som man skulle ha fått. Skolan har trots detta en månadskostnad för V-klass. 

Toaletter: SISAB kommer att göra ett stambyte på skolan under sin nästa 5-årsplan. Man 

måste ha en toalett per 20 barn vilket man inte kommer att leva upp till. Arkitekten har ritat 

större toalettutrymmen i planen och i samband med stambytet kommer flera toaletter att 

byggas. Föräldraföreningen får, om vi vill, piffa upp toaletterna på plan 3 än så länge. 

Datorsituationen: Skolan har köpt 28 st iPads och datorer till högstadiets datasal samt 10 st 

Macbooks till personalen. Skolan gjorde om sin WiFi för 260 000 kr under förra året. 10 

lärare går på kurs i programmering. Skolan har även 30-40 st gamla iPads. 



Allmänt om skolan: Skolan har anställt vikarier till de två föräldralediga lärarna Hanna Pölkki 

och Laura Österberg Kalmari. Det finns 87 barn i kö till förskoleklassen, 48 kommer att få 

plats. Detta är glädjande i sig, men bekymmersamt eftersom skolan inte har någon möjlighet 

att införa tre parallellklasser - huset är för litet för det. 

Skolan tackar föräldraföreningen för 20-årspresenten, ett pokalskåp. 

Minoritetsspråksutredningen: Jarmo Lainios utredning om minoritetsspråken är klar. Han 

föreslår bl.a. en timplan med 3 timmar/vecka i minoritetsspråken. Utredningen ligger just nu 

på remiss.  

Fråga: Kan Turva hjälpa skolan med någonting? Remissvar om minoritetsspråksutredningen 

samt kartläggning av föräldraopinionen om högstadiets raster skulle vara välkomna. 

Elevhälsoarbetet är och har varit mycket omfattande under året. 

6. Inkomna skrivelser 

Inga skrivelser har kommit in. 

7. Ekonomi 

Turva har betalat 9 995 kr för finskspråkiga böcker till skolbiblioteket inom ramen för det 

bidraget som i höstas beviljades till Janira Brinaru.  

Det fanns strul i samband med räkningsbetalningen. Därför beslutas att i framtiden ska den 

som får ett bidrag se till att skanna in och skicka räkningen snarast till Turvas kassör och 

ordförande.  

Saldot på Turvas konto är för närvarande 102 207 kr. Totalsumman i kassan är 131 647,64 kr. 

8. Ansökningar till externa finansiärer 

Turva har tillsammans med Janira Brinaru sökt 85 000 kr från Institutet för språk och 

folkminnen för ett projekt med titeln ”Läs- och skrivglädje på finska”. Projektet är en 

fortsättning på projektet ”Läsglädje på finska”. Projektbidraget, skulle den beviljas, kommer 

att användas för inköp av två klassuppsättningar finska böcker per årskurs samt 

teaterrekvisita. 

9. Information från arbetsgrupper 

a. Skolmiljögruppen inkl. gården 

Turva planerar en fixardag för att piffa upp toaletterna, framförallt på plan 3. 

Det senaste angående skolgården är att det går framåt, men långsamt. 

Rektor informerade oss före jul; 

 att markkonsult kommer att undersöka uppsättande av stängsel/staket runt gården, på 

uppdrag av Sisab i början på året. 



 grind till baksidan vid parkeringen har beställts av SISAB. Järngrind till lilla trappan 

på framsidan är också beställd. Sen gäller det att föräldrar kommer ihåg att stänga 

grindarna efter sig, så de hålls stängda. 

 belysningsmöte skulle hållas sista veckan före jul. Lampor (de som inte lös) är bytta 

på befintlig armatur. 

 lekställning (begagnad) till Förskolegården ska fås av SISABs kontakt, innan hon går 

på föräldraledighet. 

Vi fortsätter att följa (och pusha på) utvecklingen gällande gården och uppdaterar alla 

löpande. 

b. Biblioteksgruppen  

Turva kommer att arrangera en bokinplastnings-fixarkväll för att plasta in de böcker som 

Turva gav bidrag till för att köpa. Datum: 13/2 fr.o.m. kl. 14:30 till kl. 18:00, drop-in och 

stanna så länge som du kan. Turva kommer att bjuda på fika efter kl. 16. Önskemålet är att två 

föräldrar från varje klass ska delta. 

c. Datorgruppen 

Henrik Blåfeld är inte närvarande så inga nyheter. 

d. Fundinggruppen 

Inga nyheter. 

10. Övriga frågor 

Turva undersöker möjligheten att skriva ett remissvar till utredningen om minoritetsspråken. 

Turva kommer att undersöka föräldrarnas attityder gentemot högstadiets rastlängd. För 

tillfället har eleverna 4-5 st raster på 5 minuter. Skulle dessa förlängas med 5 minuter var 

skulle skoldagen förlängas med 20-25 minuter. Alternativt skulle man kunna förlänga 

åtminstone en rast på förmiddagen och en rast på eftermiddagen till 15 minuter och ha kvar 

den andra 5 minutersrasten som den är. Barnen ska ut under rasterna. 

11. Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas den 20/2 kl.18:00. 

12. Mötets avslutande 

Ordförande Emmi Bachman lämnade mötet ca kl. 19:50 så vice-ordförande Tiia Roosens 

avslutade mötet kl. 20:15 och tackade alla närvarande. 

Protokollförare 

 

Johanna Jussila Hammes 



Justeras av 

 

Tiia Roosens     Kaisu Bergh 

 


