FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA – MÖTE 15.3.2012


Föreningen hade kallats till ett möte av ordförande Tuula Rusanen. I mötet deltog totalt 8
föräldrar.



Mötet öppnades med en kort presentation och spel på femsträngad kantele av Helena Tuupanen
från föreningen Kantele och Kalevala. Hon berättade om möjligheten att erbjuda klasser i
kantelespelande för barn i skolan. Det erbjuds ett prova-på-tillfälle den 26/27 mars efter vilket
man kan bestämma om man vill fortsätta. Klassernas pris skulle vara 100 kr per gång. Mer
information från www.kantele.se, info@kantele.se samt telefon 08-717 52 11.
Det föreslogs även att man skulle höra om det skulle vara möjligt att erbjuda kantelespelande till
de mindre eleverna under fritidstiden.







Mötets dagordning och föregående protokoll godkändes, men det kommenterades att förra
protokollet gav en aningen för positiv bild av datorsituationen på skolan och att det skulle finnas
behov för både fler datorer och fler projektorer.
Dessutom tog man upp föreningens nya stadgar som antogs vid förra mötet. Det frågades om
det hade skrivits in att styrelsemedlemmarna borde representera olika klasser. Det framfördes att
det skulle vara valberedningens ansvar att se till att den föreslagna styrelsen är representativ och
har medlemmar från låg-, mellan- och högstadiets föräldrar. I förberedelserna till årsmötet skall
förslag till styrelsemedlemmar efterfrågas från varje klass.
Till protokolljusterare valdes Susanna Fooladi och Hanna Vihavainen. Föreningens sekreterare
Nina Uddin förde protokoll.

Rektors information

Rektor Heli Lindström kunde inte närvara själv men hade skickat följande information genom
föreningens ordförande:
o Lena Borén är högstadiets nya biträdande rektor med 50 % arbetstid för de uppgifterna.
o Skolan har ansökt om lov för en fjärde förskoleavdelning från Stockholms stads
utbildningsförvaltning.
o Nästa läsårs klassorganisation och andra detaljer håller på att diskuteras med
personalen och föräldrarna skall informeras när ledningsgruppen har tagit beslut.
 TURVA önskar att föräldrarnas önskemål ska beaktas innan slutgiltiga beslut tas i fall några
klasser ska slås ihop eller i fall elever ska blandas/flyttas mellan klasser. Närmaste kompisar
bör behållas på samma klass så långt det är möjligt. Föräldrarna önskar även mer samarbete
och samvaro mellan parallellklasserna, vilket inte har förekommit så mycket som lovats efter
tidigare förändringar.
Bidragsansökningar

Klass 9B presenterade sin ansökan om bidrag till klassresan. Klassens 20 elever skall åka till
Köpenhamn den 6–9 juni. I förra mötet hade det beslutats att höja niornas klassresebidrag med
10 % till 550 kronor per elev. Därmed beviljades klass 9B bidrag med 11 000 kronor.






Janira Brinaru presenterade sitt förslag om att erbjuda barnen mer meningsfulla aktiviteter på
skolgården vilket skulle innebära ett system med ”lånekort” för alla elever när de hämtar leksaker
och redskap från leksaksboden. Systemet har testats förut och har då fungerat bra under
skoltiden när lärarna har valt några barn som ”bodvakter” för varje rast. Det har dock inte
fungerat lika bra under fritidstiden, då det har varit brist på kontroll över leksakerna. Därför vill
Janira att det ska finnas tydliga regler kring detta och bara de som tar detta ansvar skall ha
nycklarna till leksaksboden. Även barnen ska ha tydliga regler och förlora sitt lånekort vid
missbruk.
TURVA vill stödja detta initiativ genom att ge 10 000 kronor för inköp av uteleksaker och
redskap, med villkoret att detta kontrollsystem förankras med personalen. Turvas gårdsgrupp
skall föra saken vidare till rektor och personalen. Gårdsgruppen med bl.a. Janira Brinaru, Arja
Häkkä, Liisa Männistö och Anna Lindblom ska träffas och planera för inköp.
Det bestämdes även att det ska ordnas en vårfest på gården när leksakerna har skaffats. Då ska
det bjudas på olika aktiviteter, lekar och program. Även detta diskuteras vidare bland
gårdsgruppen och andra Turva-representanter. Mer information kommer senare.

Skolmatsgruppen rapporterar

Turvas skolmatsgrupp (representerat i detta möte av Arja Häkkä, Liisa Männistö, Tuula Graff och
Robert Graff – dessutom ingår i gruppen Birgitta Herber) har deltagit i ett möte om skolmaten
med kundansvarig och kock från skolmatsleverantören, samt rektor, skolans husmor,
skolsköterska samt elevrepresentanter. Mötet var positivt och leverantören tar gärna emot
förslag på förbättringar.

Det har bland annat lovats ett nytt salladskoncept som har börjat användas efter sportlovet.
Maten lagas på grannskolan (Kungsholmens Grundskola) och görs från grunden till så stor del
som möjligt, t.ex. pannbiffar och potatismos görs själv från grunden. Pannkakor och köttbullar är
halvfabrikat då det skulle vara praktiskt omöjligt att göra dessa för hand. Protokoll från mötet
skall göras tillgänglig för föräldrarna.

Turvas matgrupp fortsätter följa upp skolmaten genom att komma att äta på skolan och fortsätta
dialogen.

Janira Brinaru har gjort en undersökning bland ca 100 elever varje vecka under två månader där
barnen har fått ge sin åsikt om veckans maträtter och berätta om de har ätit sig mätta. Generellt
visar dessa resultat att maten är oftast bra ungefär tre dagar i veckan medan två dagar äter man
sämre och blir inte mätt. Även olika typer av salladsingredienser fick klara betyg av eleverna.
Dessutom visade det sig att en av fyra elever inte ätit någon sallad alls. Dessa tydliga resultat om
vad eleverna gillar och inte gillar skall presenteras till matleverantören vid nästa möte.
Turvas hemsida

Föräldraföreningens hemsida har nu utsatts två gånger för hackerattack där skadlig kod
(malware) har placerats i filerna. På grund av detta stängdes sidorna ner av webbhotellet.
Sidorna finns på skolans server och den senaste gången drabbades även skolans hemsida av
avstängningen. Problemet har även medfört extra arbete för skolans administration.

Därför föreslog föreningens sekreterare Nina Uddin att Turva skulle flytta hemsidan till eget
webbhotell och även registrera en egen domän. Detta skulle ge bättre kontroll av hemsidan och
spara skolpersonalens arbetstid i fall det blir problem i framtiden. Det godkändes att Nina Uddin
ska skaffa ett webbhotell till förmånligt pris och se till att sidan kommer i bruk igen.
Andra frågor

Det togs upp hurdana möjligheter eleverna har att få extrastöd i finska språket om behov finns.
Uppfattningen var att det är bara de som pratar praktiskt taget ingen finska alls får specialstöd.
Flera kände också att skolan inte satsar tillräckligt mycket på språken utan matematiken tycks
vara viktigare.

Det pratades även om samarbete med skolans Friends och elevrådet kring olika arrangemang.
.
Nästa möte
 Vårens sista Turva-möte kommer att hållas på onsdagen den 30 maj kl 18.00 i Vita salen.
 På mötet kommer man bland annat att välja en arbetsgrupp för julmarknaden.

Dessa anteckningar är gjorda av Nina Uddin, föreningens sekreterare

Protokolljusterare:

Susanna Fooladi

Hanna Vihavainen

