
Styrelsemöte föräldraföreningen TURVA 

07 december 2017 kl. 18:00 i Vita salen, Sverigefinska skolan i Stockholm 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Emmi Bachman öppnade mötet och önskade alla välkomna. Alla närvarande 

presenterade sig själva. 

2. Godkännande av dagordningen 
Eftersom skolledningen inte var på plats beslutades att ändra punkt 5 i dagordningen från 

information från skolledningen till information från skolans stiftelses styrelse. 

3. Val av protokolljusterare 
Tiia Roosens och Julia Öhman valdes att justera protokollet. 

4. Föregående protokoll 
Protokollet har justerats och finns på hemsidan. 

5. Information från skolans stiftelses styrelse 
Johanna berättade vad stiftelsen är och hur den relateras till skolan. Skolan gjorde en vinst på drygt 

200 000 kr förra året. Skolans lokalbehov diskuterades också. 

6. Inkomna skrivelser 
Inga skrivelser har kommit in. 

7. Ekonomi 
Det var ingen bra idé att ha samma Swishnummer till båda caféer.  

Intäkter från julmarknaden: 

18 750 kr från bordshyror 
42 204 kr från caféer efter alla kvitton. 
7 265 kr från garderob och lotteri 
Totalt 67 219 kr  

Vi behöver vara mer strukturerade, vad vi vill sälja och vad det kostar så kan vi öka intäkten. 

Turva försöker med hjälp av en enkät till föräldrarna samla idéer för vad som kan göras bättre.  

Skulle kunna utnyttja skolgården bättre, t.ex. ha korvgrillning, sälja brända mandlar och glögg. 

Samtidigt skulle dock Turva konkurrera med en del av klassen som också säljer glögg och korv. 

Klasserna och Suomi-putiikki får inte sälja sådant som Turva säljer.  

Turvas saldo på kontot är ca 137 276 kr. 

8. Ansökningar till externa finansiärer 
Stiftelsen för språk och folkminnen, ansökningstid 1 december till 19 januari. Johanna börjar fylla i 

ansökningsformulären och frågar Janira Brinaru om hon är intresserad av att söka med Turva. 

Kulturfonden för Sverige och Finland, deadline 1 februari.  

Sverigefinska ungdomsförbundet, Venla Odenbalk - kommer möjligtvis till nästa Turva-möte. Kan vi 

göra någonting tillsammans med dem? 



9. Information från arbetsgrupper 
Vad behöver skolan hjälp med?  

a. Skolmiljögruppen 

Hur går arbetet vidare med inhägnaden av skolgården?  

Tytti Wallin och Axel Alm har drivit frågan om skolgården som en säkerhetsfråga. En skola, som vilken 

arbetsplats som helst, ska sätta säkerheten först. Tytti och Axel har jobbat med politikerna och 

stadsdelsförvaltningen. Har fått gehör för medborgarinitiativet som skrevs och skickades in av Jessica 

Adel. Staden äger SISAB, socialdemokraterna styr skolförvaltningen i Stockholm. Skolborgarrådet har 

enligt ryktet ändrat sig så att skolan kan rätta till de problem som finns. Det som lovats än så länge är 

flera lampor, intensifierad städning varje dag och att SISAB ska börja utreda om det ska sättas upp 

grindar och staket som markerar att det här är en skolgård. Föräldrarna vill ha kodlås i grindarna tills 

det blir lugnare på området. 

Föräldrarnas representanter har haft ett samrådsmöte med polis, socialen osv. Det är rätt ”vilt” på 

området. Bajsproblematiken kommer från de som övernattar, sprutor kommer från sprutbytet, som 

lär ha gått från 80-90 kunder till ca 150 personer. De nya vet inte riktigt hur man ska bete sig. För oss 

föräldrar är det viktiga dock en trygg skolgård.  

Vi fick gehör för våra krav men börjar bli oroliga för att utredningarna stannar av och det blir inget av 

det hela till slut. Moderaterna har föreslagit en utredning av alla skolgårdar i Stockholm - inte bra för 

oss eftersom vi anser att vår skolgård är högstprioriterad.  

Rektorn måste ta ansvar för frågan och driva den vidare.  

Turva är oroad för tidtabellen för processen. Förväntningen är att vid nästa Turva-möte ska rektorn 

ge oss en uppdatering av vad som hänt i frågan. Det här är en fråga mellan skolan och SISAB, rektorn 

ska inte vänta på samrådsmötet. Måste ställa mycket tydliga krav på SISAB. 

Detta en säkerhetsfråga som måste gå före allt annat.  

Turva kommr att skriva ett brev från Turva till skolan och uttrycka vår oro.  

Föräldrarna kan fortsätta att pressa på politikerna som då förhoppningsvis sätter press på SISAB som 

får saker att hända.  

Axel och Tytti fortsätter att jobba med frågan.  

b. Biblioteksgruppen 

Pengar ska sökas från Institutet för språk och folkminnen för klassuppsättningar på finska. Den gamla 

ansökan från ca 2013 ska återanvändas.  

c. Datorgruppen 

Fr.o.m. 1 juli 2018 träder en ny läroplan i kraft, den påverkar matematik och teknik. Enligt den nya 

läroplanen måste skolorna undervisa programmering.  

Om TURVA får pengar för datorer, var ska de stå? Behövs ett klassrum - måste diskutera med skolan. 

Finns det behov av att TURVA bidrar med pengar för datorer? Henrik Blåfeld börjar arbetet med 

frågan: finns det behov på skolan, varifrån skulle vi kunna söka pengar? 

d. Fundinggruppen 



Har redan diskuterats under punkt 8. 

e. Grafiska gruppen 

Turva har fått en ny fin logga från Sofie Björkgren-Näse.  

10. Övriga frågor 
Ordförande Emmi tackade särskilt Nina Uddin för hennes stora, mångåriga arbete och engagemang 

för att arrangera Turvas julmarknad.  

Fritids: Tuulikki Williamsson slutade väldigt plötsligt. Pia Lundgren är TF chef, skolan håller på att 

rekrytera en ny vice-rektor till fritids.  

Vid Sverigefinska skolan i Upplands-Väsby spelar föräldrarna innebandy med eleverna varje torsdag. 

Här är idrottssalen uthyrd till externa på kvällarna. Julia ska prata med Marlene om hur bokningen av 

gympasalen fungerar, (lediga tider, kostnad) och även undersöka utrustningen (finns det 

bandyklubbor, etc?) ifall innebandy för föräldrar och barn också skulle kunna arrangeras vid vår 

skola. 

11. Nästa möte 
25/1 2018 kl. 18:00 i Vita salen på Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsgatan 17-19. 

20/2 2018 kl. 18:00 i Vita salen på Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsgatan 17-19. 

Julmarknadsgruppen kommer att arrangera ett extramöte under mars månad för att börja 

planeringen av 2018-års julmarknad och för att föra över kunskaper från Nina. 

12. Mötets avslutande 
Ordförande Emmi avslutade mötet ca kl. 20 och tackade alla närvarande. 

Protokollförare 

 

Johanna Jussila Hammes 

Justeras av 

 

Tiia Roosens     Julia Öhman 


