
 
 
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA – MÖTE 16.3.2011 
 

 Föreningen hade kallats till möte av ordförande Tuula Rusanen. I mötet deltog 16 föräldrar 
samt rektor Heli Lindström och biträdande rektor Johanna von Kraemer-Elmqvist under delar 
av mötet.  

 
Temaföreläsning 

 Mötet börjades med en temaföreläsning av Anne Puttonen, förälder på skolan och blivande 
magister i folkhälsa, som föreläste om skolmat samt godis i skolan. 

 Hon påpekade att skolmaten är extra viktigt då den utgör en stor del av maten barnen äter 
under dagen samt ger en mall för framtida matvanor. 

 Hälsosam mat är färskt, mindre processad, närproducerad, ekologiskt, med mindre 
fett/socker/salt, utan transfetter och med lite tilläggsämnen. 

 Anne hade varit i kontakt med skolans matleverantör SFAB, men hade inte fått så mycket 
information om maten som hon hade önskat. Hon tyckte ändå att maten är varierande och 
smakar gott, och att det var positivt med nyckelhålsmärkt bröd, salladsbuffé samt frukt som 
mellanmål. Maten lämnar dock en del att önska när det gäller användande av olika 
tilläggsämnen som t.ex. smakförstärkare, samt användande av halvfabrikat. 

 Skolan ska i princip vara fri från godis förutom enskilda tillfällen då man har fått ta godis och 
snacks till skolan som en slags belöning. Anne tyckte dock att det kunde vara bra att använda 
andra sätt att belöna barnen. Dessutom har äldre elever gått utanför skolan och köpt godis 
samt energidrycker, men detta har man nu gått hårdare mot från skolans sida. 

 Skolans elever har ett Matråd, men även föräldrarna visade intresse för att vara med och 
diskutera matfrågor. Rektorn föreslog att ta upp saken med Skolans råd, men även två Turva-
representanter anmälde sitt intresse för en matgrupp, dessa är Tuula Graf och Arja Häkkä. 

 Anne föreslog även att skolan kunde ge barnen xylitol-tabletter efter måltiderna, vilket inte 
skulle bli dyrt om man köpte i bulk. 

 Anne Puttonen lämnade en matpärm i kansliet med mycket information om matfrågor, och 
föräldrarna får gärna bekanta sig med materialet. Nyttiga länkar följer som bilaga till protokollet. 

 
 

 Mötets agenda godkändes och till protokolljusterare valdes Anne Puttonen och Tiina 
Gustafsson. Föreningens sekreterare Nina Uddin förde protokoll. 

 
TURVAs ekonomi 

 TURVA har tidigare valt Liisa Männistö och Minna Mielke som revisorer. Deras uppgift är att gå 
igenom bokföringen och hur styrelsen sköter sitt uppdrag. De har börjat gå igenom bokföringen 
och verifikationerna, men deras kommentarer kommer att presenteras vid årsmötet under 
hösten. 

 Det föreslogs att en genomgång av föreningens stadgar kunder göras under nästa möte för att 
se om det behövs ändringar. 

 I frågan om vem som bestämmer över gemensamt insamlade pengar, beslutades det att på 
plats skall vara ordförande eller viceordförande samt minst fem andra som är klassernas valda 
Turva-representanter. Det är möjligt att kalla extra möten för att besluta om dessa ärenden vid 
behov. 

 
Bidragsansökan från klass 6A 

 Klass 6A:s representanter presenterade klassens planer för en studieresa till Torsby och gav 
mycket noggrann information om syftet, kostnader mm. De skall hålla lägerskola under 
bussresan och eleverna skall skriva uppsatser. Foton och annan material blev även lovad till 
TURVAs hemsida. 

 Klassen ansökte om 2000 kronors bidrag till resan, vilket beviljades enhälligt. 

 Biträdande rektorn tog upp möjligheten att söka pengar från Språknämndens 
revitaliseringspengar, vilka kan ansökas av föreningar. Då resan går till Finnbygden, det ansågs 
vara möjligt att få stöd för resan. 6A:s representanter skulle skriva en ansökan som TURVA 
skulle skicka in. 



 
Ansökningsprocedur för bidrag 

 Ordförande Tuula Rusanen presenterade ett förslag på en ansökningsblankett för kommande 
bidragsansökningar. Detta kommer att läggas upp på TURVAs nya hemsida som är på gång 

 Angående bidrag så föreslogs det att man kunde ordna en idétävling till klasserna i skolan. De 
kunde ge sina förslag på förbättringar på skolgården, aktiviteter på fritids, mm. och bästa idén 
skulle ges t.ex. 10 000 kronor för genomförande. Detta skall diskuteras vidare. 

 
Trafiksäkerhet och skolgården 

 Rektor Heli Lindström informerade, att Trafikkontoret har lovat att träffa föräldrarnas 
representanter samt skolans ledning angående trafiksituationen i skolans närhet. Rektorn skall 
ta kontakt med TURVAs ordförande när datumet är klart och då skall intresserade 
föräldrarepresentanter kallas till mötet. 

 Förskolans personal pratar nu med större barnen och föräldrarnas representanter och deras 
önskemål för skolgården. TURVAs representant för skolgårdsfrågor Tiina Mattila var inte med 
på detta möte men skulle närvara vid skolgårdsgruppens möte 31.3. 

 Biträdande rektorn berättade att det finns en äldre ritning för skolgården, vilket kunde 
användas som underlag för diskussioner, detta finns hos Alfons Lindroos och kan tas upp till 
nästa möte. 

 Det kom upp en fråga om hur ofta fastighetsägaren SISAB städar gården. Biträdande rektorn 
skulle ta reda på exakt hur ofta det görs. Förutom detta tar skolans vaktmästare hand om 
städning. Det kom önskemål om grundligare städning efter helgerna 

 
TURVAs nya hemsida 

 TURVAs sekreterare Nina Uddin har varit i kontakt med tidigare webmaster och har nu 
möjlighet att uppdatera hemsidan själv. Hon har genom kontakter fått ett bud på 2000 kronor för 
uppfräschning av sidans utseende och struktur och mötet beslöt att bevilja dessa pengar för nya 
hemsidan. Arbetet med sidans formgivning och innehåll är påbörjad, men idéer är fortfarande 
mycket välkomna till nina.uddin@telia.com. 

 
Övriga frågor 

 Då det har kommit upp diskussioner bland föräldrar om barnens användande av Internet och 
Facebook, berättade sekreteraren om att skolan har redan bokat in en föreläsning om Internets 
risker för både elever, skolans personal och föräldrar. Detta kommer att hållas i september och 
föräldrarna kommer att bjudas in på kvällsföreläsningen. 

 
Nästa möte 

 Vårens sista möte hålls på onsdag 18.5. 
 
 

Dessa anteckningar är gjorda av Nina Uddin, föreningens sekreterare 
Protokolljusterare: Anne Puttonen och Tiina Gustafsson 
 

 
BILAGA – Länkar  
 
Länkar om skolmaten från Anne Puttonen 
Skolans matleverantör: http://www.forsvarsrestauranger.se 
Livsmedelsverket: http://www.slv.se/ 
Skolmatens Vänner: http://www.skolmatensvanner.se/ 
Konsumentverket: http://www.konsumentverket.se/mat/ 
Livsmedels-Sverige: http://www.livsmedelssverige.se/ 
 
 
Länk för förbättrande av skolgården: Centrum för stadens utemiljö:  http://www.movium.slu.se/index.cfm 
 
Länk om barnens netikett: http://www.tietoturvakoulu.fi/sv/index/oppilaille/nuortennetiketti.html 
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