FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA – MÖTE 18.5.2011


Föreningen hade kallats till möte av ordförande Tuula Rusanen. I mötet deltog 9 föräldrar samt
rektor Heli Lindström och biträdande rektor Johanna von Kraemer-Elmqvist under större delen
av mötet.

Tema

Mötet börjades med en liten inblick i dansens värld av Tanja Tuurala, som är förälder på skolan
samt dansare, koreograf och danspedagog

De närvarande fick prova på rytmik och rörelser. Tanja tyckte det skulle vara bra om eleverna
kunde ha mer dans i skolan, för att dans kan ge barnen ett nytt sätt att uttrycka sig. Hon delade
även ut en broschyr om projektet ”Dans i skolan för alla”.


Mötets agenda godkändes och till protokolljusterare valdes Rauno Vaara och Liisa Männistö.
Föreningens sekreterare Nina Uddin förde protokoll.

Skolans organisation och kommande läsåret

Rektor Heli Lindström berättade allmänt om att skolan håller på med en del ändringar i
ledningsorganisationen, men dessa är inte helt färdiga. Några tjänster är också fortfarande
lediga. Föräldrarna kommer att informeras med mer detaljer när allt är klart.

Samma klassfördelning behålls till nästa läsår, alltså med en och halv parallellklasser på 1-2
samt 3-4, och det blir två femteklasser även nästa läsår.

Rektorn berättade även om det nya initiativet Tekniklyftet som skolan har gått med på som en
av 23 skolor i Stockholms län. Detta betyder att skolan får kalla sig ”Teknikskola” om ca 2 år
efter att två högstadielärare har gått 30-45 poäng av utbildning inom teknik. Hela personalen
kommer också att ha en utbildningsdag inom teknik. Det ska satsas särskilt på att få även
flickorna intresserade av teknik. Målet är att lyfta den pedagogiska nivån inom teknikområdet,
vilket inte påverkar skolans huvudprofil med tvåspråkighet utan är ett tillägg.

Skolan har också fått beviljat 135 000 kronor för smartboard eller projektor till speciallärarens
grupp och det har köpts in testpaket för specialläraren. Skolan har också skaffat laptops och
programvarulicenser för att hjälpa dyslektiker på skolan.

Skolan använder Skolverkets matriser som grund för läsårsplanering och redan i planeringen
försöker man ha med vad som undervisas på finska och på svenska.

Man har satsat extra på läsning och har ansökt om bidrag för ett läslustprojekt. RSN-SFU har
också hämtat finsk ungdomslitteratur till 8-klassare (”Hei me luetaan” projekt). Det pratades
även kort om önskemål för ett skolbibliotek och om möjligheter till samarbete med
Finlandsinstitutets bibliotek kring detta.



Rektorn tog även upp frågan om leksaksförrådets tak som behöver läggas, och TURVA lovade
att arrangera ”talkoot” för det under hösten.
Det behövs också nya leksaker, vilka Janira Brinaru har lovat skaffa om hon får en budget och
klara regler för hur barnen använder leksakerna. TURVA vill gärna vara med och stödja
leksaksinköp och Janira ska kontaktas i ärendet. Rektorn föreslog också att pengarna som
TURVA hade lovat för ett nytt pokalskåp till skolan skulle kunna användas för leksaker i stället.
En förälder föreslog att det skulle köpas in enklare leksaker som hopprep, twist och liknande
redan nu, och dessa kunde bevaras i klassrummen.

Skolgården

Biträdande rektorn Johanna von Kraemer-Elmqvist visade gamla ritningar som hade gjorts för
skolgårdens utveckling flera år sedan. En del har redan gjorts som lusthuset, gungorna, stenar,
basketställning, klätterställning och rutschkana. Annat utvecklas en sak eller ett område i taget,
t.ex. planerar man nu ett vagnskydd vid förskolan.

Skolgårdsgruppen med förskoleföräldrar hade precis haft ett möte, där föräldrarna hade
framfört sina önskemål. De önskar t.ex. att man bygget ett staket av trä som man kan måla
med olika sagofigurer eller dylikt, samt en köksbänk (till dessa har SISAB gett tillåtelse). Det
har föreslagits att dessa skall göras med ”talkoot” nästa höst och föräldrarna skulle samtidigt få
en möjlighet att lära känna varandra och det kunde även ordnas program för barnen. Det har
även önskats en leksaksstuga och en bänk för personalen på förskolans gård.

Trafiksituationen

Samma dag som TURVA-mötet hade det hållits ett möte med två representanter från
Trafikkontoret (Kungsholmens trafikplanerare samt en trafikpedagog) och rektorn samt
TURVAs ordförande.

Mötet hade varit positivt och Trafikkontoret vill kartlägga problemen som finns. Speciellt hade
det nämnts cykelvägen vid övergångsstället samt alla bussarna.

Trafikkontoret kommer att skicka in konsulter för att följa situationen och mötets deltagare hade
varit ute på plats för att se ställen där åtgärder kan behövas. Det skulle vara möjligt att göra
vissa saker snabbt, som t.ex. måla in 30 km hastighetsbegränsning i asfalten och lägga till fler
skyltar om skolområdet. Det hade även diskuterats större lösningar som t.ex. en övergångsbro.

Det kommer att ordnas en undersökning bland barnen om hur de kommer till skolan, men
särskild fokus på skolans närområde. Äldre elever kommer att samla in svarsformulären och
sammanställa resultatet. Det planeras även ett filmprojekt där elever kan filma olika
trafiksituationer.

Trafikkontorets representanter kan möjligen komma att informera föräldrarna på TURVAs
höstmöte
Julmarknaden

Helena Suominen som har varit julmarknadsansvarig under flera år kommer även denna gång
ta hand om bordsbokningar från försäljare och andra praktiska saker. Hon har dock önskat
hjälp i form av en marknadsföringsgrupp, vilket kommer att väljas vid höstens första TURVAmöte. Om någon känner sig manad och har idéer för marknadsföringen, kan man kontakta
Helena Suominen redan nu (helena.su@glocalnet.net).

Det pratades om behovet förbättra framförhållning och organisation av olika klassernas
aktiviteter som man gör för TURVAs räkning. Speciellt nämndes försäljningen av jullådor, som
är en efterfrågad produkt som man kunde sälja mer av. Alla klasser har inte kommit med alla
sina lådor som man ska göra för TURVA, men ändå sedan sökt bidrag. Det önskades en tydlig
bokföring om detta, och möjligen en bonus till klasser som gör mer för TURVA än det som
krävs.

TURVAs nya hemsida / Ansökningsprocedur för bidrag

TURVAs sekreterare Nina Uddin har översett arbetet med TURVAs nya hemsidas formgivning
och det arbetet börjar vara klart – och de närvarande fick se hur sidan ser ut. Nu återstår att
fylla på med en del texter innan sidan är redo att gå upp.

Nya ansökningsproceduren för TURVAs bidrag samt ansökningsblanketten kommer att
publiceras på den nya hemsidan.
Ekonomi- och administrationsfrågor

TURVAs konto kan nu nyttjas av både kassör och ordförande, och dessa har tillgång till kontot
genom Internetbanken.

TURVA har även påbörjat processen att registrera föreningen.
Nästa möten

Preliminärt bestämdes följande mötesdatum för hösten:
o Den 7 september, höstens första möte
o Den 5 oktober, specialmöte med enbart julmarknaden som ämne
o Den 9 november, årsmöte

Dessa anteckningar är gjorda av Nina Uddin, föreningens sekreterare

Protokolljusterare:

Rauno Vaara

Liisa Männistö

