Verksamhetsberättelse för 2020‐2021
Föräldraföreningen TURVA vid Sverigefinska skolan i Stockholm
Styrelsen för föräldraföreningen TURVA vid Sverigefinska skolan i Stockholm avger härmed
berättelse över mandatperioden 4 november 2020 – 5 oktober 2021.
Styrelsens sammansättning
Pauliina Salomaa, Ordförande till och med juni-2021
Wilhelmina Liewendahl, Vice ordförande, tillförordnad ordförande från och med juni-2021
Tuija Drake, Sekreterare
Katariina Tuominen, Kassör
Carl-Henrik Rautila, Assisterande kassör
Tytti Wallin, Styrelseledamot
Sara Virtanen, Styrelseledamot
Tina Finnäs, Styrelseledamot
Jessica Remes, Styrelseledamot
Heidi Liekola, Suppleant
Heidi Paatere Möller, Suppleant
Elena Anushicheva, Suppleant
Representanterna i skolan styrelse
Tytti Wallin med mandatperiod 2018-2021
Tuija Drake med mandatperiod 2021-2022
Revisorer
Johanna Karjalainen
Klaus Hammes

Valberedning
Valberedningen har bestått av en medlem med stöd från styrelsen efter avhopp av den andra
medlemmen på grund av skolbyte.
Medlemmar
Alla föräldrar vars barn går i Sverigefinska skolan i Stockholm blir automatiskt medlemmar i
skolans föräldraförening, TURVA.
Styrelsen och styrelsearbetet
Styrelsen har haft sammanträden digitalt två gånger på höstterminen, inklusive det
konstituerande mötet, och tre gånger på vårterminen. Styrelsen har diskuterat alla frågor och
ärenden gemensamt, men ledamöter har tagit särskilt ansvar för olika områden, som till
exempel skolgårdsfixardagen.
Julmarknaden
Julmarknaden ställdes in på grund av Covid-19. Därmed uteblev inkomsten från
julmarknaden. Inför julmarknaden den 27 november 2021 har annonsen på Facebook och
TURVAs hemsida lagts upp.

Inköp
TURVA har medgett bidrag till skolan inför inköp av svensk skönlitteratur för elever till skolans
bibliotek med 25 000 kr. TURVA har också medgett bidrag till inköp av skåpet Tage för
återvinning av elevers material. Matematikhjälpmedel, vars inköp TURVA medgav bidrag till
under förra styrelsen, har köpts in under våren 2021.
Läsglädje på finska
Av tidigare bidrag från Institutet för språk och folkminnen, som TURVA hade ansökt för
skolans projekt Läsglädje på finska, har kvarstående del använts för bokinköp under året.
TURVAs aktiviteter
På grund av Covid-19 kunde inte några aktiviteter inomhus, som bokinplastning av inköpta
böcker, genomföras. Däremot arrangerades skolgårdens fixardag den 8 maj. Cirka 20
personer deltog. I samband med fixardagen tackades rektorn av inför sin pensionsavgång. De
årliga aktiviteterna som skolan, skoleleverna och deras föräldrar samt TURVA anordnar finns
listade på TURVAs hemsida.
Dialog med skolan
TURVA har haft dialog med rektorn om säkerheten på skolgården efter en incident med
kanyler under höstterminen 2020. Efter en motion vid årsmötet tog TURVA upp även skolans
förhållningssätt till att hålla syskon till elever som är sjukanmälda hemma på grund av
situationen med Covid-19. TURVA har också ställt frågor till skolan om säkerheten av
skolplattformarna som innehåller elevdokument. Dessa byttes dock ut under läsåret och
TURVA har fortsatt att bevaka säkerheten vad gäller de nya plattformarna.
TURVAs stipendier
TURVA har beviljat stipendier på 500 kr för två elever i årskurs 9 för bästa betyg samt 1000 kr,
750 kr och 500 kr för vinnarna i Raija Bergman – skrivtävling.
Stöd för niornas klassresa/restaurangbesök
Eftersom klassresa inte kunde genomföras på grund av Covid-19 har TURVA medgett bidrag
till niorna med 550 kr per elev för middag på restaurang. Framöver kan bidrag medges även
till andra avslutande gemensamma klassaktiviteter i årskurs 9.
Bidragsansökningar
Ansökan om bidrag från Institutet för språk och folkminnen för att stärka läsintresset på
finska. Bidrag på 25 000 kr beviljades som användes för bokinköp av finsk barnskönlitteratur
för eleverna.
Översyn av stadgarna
Efter en motion om införandet av uppförandekod föreslog en arbetsgrupp bestående av tre
medlemmar revidering av stadgarna med gemensam värdegrund för TURVAs medlemmar. Ett
förslag på reviderade stadgar innehållande värdegrund har tagits fram inför årsmötet.

Kommunikation
Möteskallelserna har lagts ut två veckor före möten via skolans och förskolans plattformar
samt TURVAs Facebookgrupp och hemsida. På grund av GDPR har mötesprotokollen
publicerats anonymiserade på hemsidan. Administreringen av Facebookgruppen har setts
över. Endast sittande styrelseledamöter samt grundaren till Facebookgruppen fungerar som
administratörer.

