FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA – MÖTE 19.1.2011



Föreningen hade kallats till möte av ordförande Tuula Rusanen. I mötet deltog
18 föräldrar och även rektor Heli Lindström under första halvan av mötet.
Mötets agenda godkändes och till protokolljusterare valdes Maria Rautpalo och
Tanja Tuurala. Föreningens sekreterare Nina Uddin förde protokoll.

Temaföreläsning

Mötet börjades med en temaföreläsning av Ingrid Kennerstedt Bornhall från
Järfälla kommun/Järfälla Kultur, som berättade om Kulturrådets satsning
Skapande Skola.

Regeringen avsätter 150 miljoner kronor per år för att stimulera arbetet med
kultur i skolan. Programmet vänder sig f.n. till barn i grundskolan, dvs. klass 19. Bidragen kan användas till olika kulturinsatser som att ta kulturarbetare
(konstnärer, teatergrupper, musiker, dansare, dramapedagoger...) till skolan
och stödja elevers eget skapande.

Skapande skola vill vara ett naturligt inslag i skolans verksamhet. Syftet med
bidraget är att göra kulturen till en del i skolans lärande. Kulturinsatserna ska
ge långsiktiga effekter, såväl för elevernas personliga utveckling som i
undervisningen. De kan vara framgångsrika pedagogiska verktyg som bidrar till
ökad kunskap och en god skolmiljö.

På Kulturrådets webbplats www.kulturradet.se finns ansökningsformulär,
information om aktuellt ansökningsdatum och hur ansökan görs.

Ansökningstiden för nästa läsår 2011/12 är fram till 3.2.2011, men rektorn
lovade ändå att se om det var möjligt att komma med en ansökan redan nu.
Skolan hade kontaktats av en dansgrupp med förslag om samarbete.
FöräldraföreningenTURVAs organisation och uppgift

TURVAs organisation är följande: Alla föräldrar med barn i skolan är
automatiskt medlemmar. Varje klass väljer en representant och en suppleant,
och dessa representanter utgör TURVAs styrelse. Styrelsen har valt inom sig
en ordförande (Tuula Rusanen), vice ordförande (Arlene Frisk), kassör (Helena
Suominen) och sekreterare (Nina Uddin).

Ur TURVAs stadgar: ”TURVAs syfte är att främja elevernas utbildning, stödja
skolans verksamhet samt att ge föräldrarna kunskap att ta tillvara sitt barns
och sina egna möjligheter att påverka skolgången ur olika aspekter. TURVA
utgör en naturlig samarbetsgrupp i arbetet som rör både skol- och
fritidsverksamhet och en sammanbindande länk mellan alla föräldrar samt
mellan föräldrar och skolan.”
Skolgårdens trygghet samt trafiksäkerhet

Rektor Heli Lindström informerade om vad skolan har gjort under senare tid
rörande skolgården och trafikfrågor.

Skolan har undersökt frågan om ett bullerstaket mot Drottningholmsvägen,
men prisofferten var väldigt dyrt. Dessutom fick vi höra att om två år börjar man
bygga höghus längs vägen och i korsningen med Fridhemsgatan (där
restaurang Nivå 22 idag ligger). Därmed ska bullerproblemet troligen få en
lösning. (Rektorn har även önskat möjlighet att få förskolelokal samt
idrottslokaler i dessa nya hus, vilka kan vara klara inom 4-5 år.)
















Rektorn har även varit i kontakt med stadens trafikkontor om trafiksäkerheten i
vad hon anser är en av Stockholms farligaste korsningar. Trafikkontoret har
lovat att skicka observatörer på plats samt att ha möte om saken med skolan
och föräldrar för att hitta lösningar.
På gården håller man även på att bygga ett skyddsnät bakom basketkorgen så
att bollarna inte rullar ner till gatan.
Lärarna i olika arbetslagen har nu lagt upp scheman på rastvakter/-värdar i
trappuppgångarna där både lärarna själva, barnen och föräldrarna kan
kontrollera vem som ska vara ute.
Förskolans föräldrar har bildat en skolgårdsgrupp för att komma med nya ideér
om utvecklingen av gården. Rektorn lovar att det blir något nytt på gården för
varje år, men budjeten är begränsad. TURVA bestämde att ta kontakt med
denna grupp för samarbete och som kontaktperson i dessa ärenden valdes
Tiina Mattila (tiina.parkkonen@luukku.com).
Vidare berättade rektorn att skolan är nu med i ett Område 4 Baltic Sea EUprojekt, ett ”Må väl”-idrottsprojekt där skolan har bildat en projektgrupp av
idrottslärare och fritidspersonal. Man söker bidrag i april till rastverksamhet och
olika aktiviteter. T.ex. ska gamla kullekar och liknande introduceras till barnen.
Dessutom har det tagits initiativ till en ”klassmorfar”, som man håller på att
välja och som ska förstärka under rasterna.
Det pratades även om att gården inte kan stängas helt från utomstående för att
det är en allmän plats. Vidare är det fastighetsägaren SISAB som måste ge sitt
tillstånd till alla åtgärder på gården.
Föräldrarna uppmanades även att lämna in gamla sandleksaker och andra
uteleksaker till skolan/förskolan, då det alltid finns behov av dessa.
Det togs upp två konkreta frågor rörande gården ur förskolans synpunkt,
nämligen farliga stupröret bredvid förskolans dörr samt behovet av bättre
regnskydd för barnvagnar. Det bestämdes att Björn Hedin skall kontakta
skolans biträdande rektor och/eller vaktmästare angående dessa saker som
TURVAs representant.
Skolgårdsfrågorna kommer att tas upp igen och följas upp i nästa möte.

Information till nya föräldrar samt TURVAs marknadsföring

Det har föreslagits ett informationsmöte om TURVA till nya föräldrar i skolan,
då detta har missats senaste året. Tidigare har TURVA presenterats till
föräldrar innan barnen börjat på förskoleklassen och så ska bli även nu den
26.1. i mötet för kommande förskoleklassare.

Det efterfrågades även information till föräldrar av nya barn som kommer till
högre klasserna i skolan. Det lovades information inklusive en
sammanställning av alla aktiviteter man har som tradition på varje klass (så
som SchackFyran, Sverigefinska skolornas idrottsmästerskap på femman,
osv.). Nina Uddin skall skriva detta, med hjälp av Helena Suominen.

Som kontaktperson för nya familjer som flyttar till Sverige från utlandet
fungerar Arja Häkkä (arja.hakka@gmail.com).

Det behövs även en ny text till skolans informationshäfte om TURVA, även
detta ska tas om hand av Nina Uddin och Helena Suominen.

Vidare lovade Tuula Rusanen att skriva ett brev till förskoleföräldrarna där man
presenterar föreningen. Det föreslogs även att förskoleföräldrarna kunde välja
sin egen TURVA-representant och bjudas in till mötena.

Generellt föreslogs att det skulle göras mer tydligt i all kommunikation att det är
fråga om skolans föräldraförening och inte bara prata om TURVA.

Uppdatering och utveckling av TURVAs hemsida

TURVAs hemsida kräver utveckling och bättre uppdatering. Sekreterare Nina
Uddin skall kontakta nuvarande webmaster Jakob Kornprat och undersöka
möjligheterna att ta hand om sidans uppdateringar själv. Hon har även fått
erbjudande om uppfräschning av sidans utseende och struktur och ska gå
vidare med att undersöka vad som kan göras åt sidan till ett förmånligt pris.

Om det finns föräldrar som vill agera bollplanka i detta ärende eller har ideér
för hemsidans innehåll, ta kontakt med Nina Uddin (nina.uddin@telia.com).
TURVAs ekonomi

Kassör Helena Suominen berättade att TURVA har för närvarande ca
100 000 kronor till sitt förfogande.

För senaste julmarknaden fick föreningen in 37 832 kronor, vilket var ett bra
resultat. (Av detta utgjorde kaféförsäljningen ca 16 000, borduthyrningen ca
10 000, jullådor ca 8 250, lotteriet ca 2 100 samt garderoben ca 400).

Helena Suominen passade på att tacka alla för att marknaden gick så bra,
det har bara kommit beröm från alla håll. Det bestämdes att nästa julmarknad
skall avhandlas redan på TURVAs majmöte.
Ansökningsprocedur för TURVA-bidrag

Man vill göra proceduren för ansökan om TURVAs bidrag tydligare och
öppnare, så att så många som möjligt ska veta hur man gör för att söka och för
att man ska kunna ta till vara alla bra initiativ.

Det föreslogs ett enklare formulär som skulle innehålla saker som hur mycket
man söker och till vilket ändamål. Till detta formulär kunde man naturligtvis
bifoga brev som barnen/lärare/föräldrar kan skriva fritt. Detta kunde leda till
bättre dokumentation av bidragen.

Tuula Rusanen, Tanja Tuurala samt Björn Hedin fick i uppdrag att komma med
förslag om ansökningsproceduren till nästa möte, där saken diskuteras vidare.
Gemensamma aktiviteter

Ordföranden föreslog att TURVA kunde ordna en loppis/bytesdag för t.ex.
vintersportutrustning på skolan. Detta fick stöd i mötet och saken skall planeras
vidare.

Det togs även upp möjlighet att ordna gemensam fettisdagsfirande, som har
tidigare varit tradition i skolan och tredjeklassen ska ha ordnat detta.
Tredjeklassarnas föräldrar skall frågas om intresse finns och möjliga
förtjänsten skulle i så fall gå till klasskassan.
Övriga frågor

Enligt tidigare beslut har TURVA bidragit till niondeklassarnas klassresa med
500 kronor per elev. Mötet godkände detta för nuvarande nionde klassen, som
skall komma med en ansökan till kassören Helena Suominen.
Nästa möten

Vårens två möten bestämdes preliminärt att hållas på onsdag 16.3. samt
onsdag 18.5.

Dessa anteckningar är gjorda av Nina Uddin, föreningens sekreterare
Protokolljusterare: Maria Rautpalo och Tanja Tuurala

