FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA – MÖTE 17.11.2010




Föräldraföreningens möte hade kallats in av viceordförande Arlene Frisk för att välja ny
ordförande för föreningen samt diskutera julmarknaden som arrangeras av föreningen
den 27 november.
Mötet hade 29 deltagare och alla klasser förutom 6A var representerade.

Val av ordförande och andra funktionärer







Till ny ordförande hade föreslagits två kandidater, Arlene Frisk (5A) samt Tuula Rusanen
(3A). Det beslöts att ha en sluten röstning och till rösträknare valdes Maria Rautpalo och
Minna Mielke. Rösträkningen visade att Tuula Rusanen vann omröstningen med en
rösts marginal och blev därmed ny ordförande.
Det beslöts enhälligt att Arlene Frisk skulle fortsätta som viceordförande, då det fanns
inga andra kandidater föreslagna.
Som kassör fortsätter sedan tidigare Helena Suominen, vilket godkändes av mötet.
Som sekreterare hade vid förra Turva-mötet valts Nina Uddin, vilket bekräftades av
mötet.
Det beslöts även enhälligt att mandatperioden för dessa poster skall vara ett år.

Skolans råd
 Lotta Carlsson tog upp rektorns önskemål om att fortsätta verksamheten med Skolans
Råd igen, vilket är ett diskussionsforum mellan föräldrarnas representanter och skolans
ledning.
 Följande föräldrar visade sitt intresse för att delta i skolans råd, och deras uppgifter har
vidarebefordrats till rektor Heli Lindström:
o Tanja Tuurala (3A), Birgitta Herber (1-2, 3-4, 8B), Sari Carvajal (3A, 5A), Minna
Mielke (Smålejon, 4, 6B) samt nya ordföranden Tuula Rusanen
Julmarknaden
 Julmarknaden diskuterades allmänt och julmarknadsansvarige Helena Suominen
svarade på frågor.
 Klassernas julmarknadsansvariga kommer att få klassens arbetsbeskrivning per e-post
från Helena Suominen, om det är någon som saknar dessa. Dessa ansvariga skall
sedan informera sin egen klass om uppgifterna och se till att de blir utförda.
 Arbetsbeskrivningarna finns även på Turvas hemsida:
http://sverigefinskaskolan.eu/turva/  Julmarkn.arbetslistor (menyn på höger)
o Klassfördelningen i dessa listor på hemsidan är tyvärr kvar från tidigare år, så
arbetsfördelningen mellan treorna och fyrorna är följande: 3Bs uppgift
(uppträdanden) stryks för i år, klass 4 städar (arbetslista 4A), klass 3 tar hand om
garderob + info (arbetslista 3A), och klass 3-4 tar hand om affischer (arbetslista
4B).
 Alla klasser som önskar använda sitt eget klassrum till egna marknadsaktiviteter skall
boka rummet genom Helena Suominen.







Förutom det som står i arbetsbeskrivningarna så utlyses det även lotterivinster från varje
klass till Turvas lotteri. Målet är att sälja 900 lotter, så det behövs mycket bra priser.
Lotteriet ordnas av klass 6A och priser kan även lämnas in till Anja i skolans kansli.
Alla ombeds även att sprida information om marknaden till vänner och bekanta, samt att
sprida affischen som skickades som bilaga med kallelse till detta möte. Julmarknaden
finns även som Facebook-event på adressen:
http://www.facebook.com/event.php?eid=111082008957466 Bjud gärna in FB-vännerna
genom den.
Om det finns frågor angående julmarknaden, kontakta Helena Suominen på tel. 070772 8015 eller 08-99 18 40, eller e-post helena.su@glocalnet.net

Böcker och bibliotek, pokalskåp
 Janira Brinaru förmedlade en bidragsansökan från barnen i klasserna 3-5, som önskade
pengar till nya böcker (skönlitteratur och faktaböcker både på finska och svenska).
Barnen ansökte om 10 000 kr (finska) + 10 000 kr (svenska). Mötet beslöt att
föräldraföreningen skall ge 10 000 kronor till böcker före jul och 10 000 kronor under
våren.
 Turva har redan tidigare beslutat att ge skolan ett pokalskåp i 20-årspresent, och för
detta ändamål finns det också pengar öronmärkta.
 I samband med boksponsringsdiskussionen togs det även upp önskemål om att skolan
skulle ha ett riktigt skolbibliotek. För nuvarande finns skolans böcker placerade i flera
olika ställen längs korridorerna och andra utrymmen. Det beslöts att biblioteksfrågan
skall diskuteras vidare vid nästa möte och detta ansågs som en viktig fråga att driva
vidare.
Nästa möte
 Datum för nästa möte fastslogs till den 19 januari 2011, kl 18 i Vita salen.
 Det beslöts också att framöver skall Turva-mötena hållas varannan månad.

Dessa anteckningar är gjorda av NINA UDDIN, sekreterare
Protokolljusterare: Maria Rautpalo och Minna Mielke

Alla skolans föräldrar är välkomna att gå med i Turvas grupp på Facebook:
http://www.facebook.com/group.php?gid=5096504787

