
 
 
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA – MÖTE 7.9.2011 
 

 Föreningen hade kallats till möte av ordförande Tuula Rusanen. I mötet deltog 13 föräldrar 
samt rektor Heli Lindström.  

 
Tema – Trafiken kring skolan 

 Mötet börjades med att Åsa Lindgren, trafikpedagog och projektledare från Trafikkontoret 
pratade om trafikfrågor runt skolan.  

 Trafikkontoret har tidigare under året inlett ett samarbete med skolans ledning och 
föräldraföreningen (samt även grannskolan Kungsholmens grundskola). De hade ett möte 
under våren och har gjort rundvandring i området tillsammans.  

 Vår skola och grannskolan är bland 17 skolor i Stockholm som är prioriterade för trafikåtgärder. 
Det har även gjorts en analys av en konsult. Analysen inkluderar beteendestudier, 
hastighetsmätningar, olycksstatistik, kontroll av rödljuskörning, mm. Och det finns 
åtgärdsförslag, som Trafikkontoret nu går igenom för att se vad som kan verkställas. När 
analysen är helt färdigställd kommer den att kunna läggas upp på skolans och/eller Turvas 
webbsajt. 

 Några konkreta förslag är att måla, skylta och märka upp mer tydligt på Fridhemsgatan (”Skola 
30”); höja upp övergångsställen; ha en avlämningsplats en bit ifrån skolan för de som kommer 
med bil. Skolan ska även få möjlighet till ”förlängd gröntid” vid trafikljuset så att hela klassen 
hinner över (genom en dosa som installeras i stolpen och brickor som lärare kan använda vid 
stolpen). Information om åtgärder kommer under hösten. 

 Det pratades även om en möjlig cykelparkering vid skolan. 
 
  

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

 
Skolans organisation  

 Rektor Heli Lindström berättade kort om skolans nya organisation. Bild på organisationsmallen 
finns i Skolinfo-häftet som har delats ut vid skolstart. 

 I organisationen finns nu under rektorn en biträdande förskolechef, en biträdande 
fritidshemschef, en biträdande rektor för klasserna F-6, en biträdande rektor för klasserna 7-9, 
samt en helt ny tjänst för ekonomi- och administrationsansvarig. 

 Det finns även en möjlighet att skolan kan anställa en IT-pedagog (med 40% arbetstid) 
 
Bidragsansökningar  

 Förra årets klass 6A som fick bidrag från Turva för sin studieresa till Finnskogarna i Torsby 
redovisade resans program med text och bilder från resan. 

 Ny ansökan gällde Netscan-föreläsningen med tips och råd kring Internets faror. Skolan ordnar 
föreläsningen för både elever, skolpersonal och föräldrar den 19 september. Skolan betalar 
större delen av kostnaderna, men det ansöktes om bidrag för att täcka föreläsarens kostnader 
för resa och logi med totalt 4500 kronor. Närvarande klassrepresentanter röstade och den 
ansökta summan beviljades enhälligt för ändamålet. 

 En annan ansökan gällde stöd för en konsert för elever med ett coverband som spelar 
”Suomirock” som Eppu Normaali, Juice Leskinen, Kolmas Nainen, med mera. Ansökta 
summan var 2000 kronor, vilket beviljades genom omröstning. Det föreslogs även att 
musikläraren kunde göra grupparbeten och annat med detta tema före konserten. 

 
 
Skolgården 

 Det diskuterades vidare om skolgårdsfrågor som har tagits upp i tidigare möten. Några saker 
som har gjorts / kommer att göras: 
o Utegrupp med bord och stolar kommer att ställas på förskolans gård, asfaltsmålningarna 

har ommålats  
o Barnvagnsskydd har ställts på skolgården och är nästan färdig 
o Skolan är med i EUs Område 4 Östersjö -projekt för stöd för lek på skolgården och 

Janira Brinaru är med i arbetsgruppen 



 
o Rektorn tog upp att det behövs ”talkoot” för att sätta upp ordentliga taket på 

leksaksboden. 
o Liisa Männistö lovade att kontakta Janira Brinaru angående skolgårdens leksaker och 

andra frågor. Även Anna Lindblom anmälde sitt intresse att vara med i en skolgårdgrupp. 
o Om det finns fler intresserade som vill vara med och arbeta med skolgårdsfrågor och 

dessa ”talkoot”, kan man anmäla sig till Turvas ordförande Tuula Rusanen på epost: 
tuularusanen@rocketmail.com 

 
Julmarknaden 

 Skolans stora julmarknad hålls den 26 november kl 11-15. 

 Helena Suominen som har varit julmarknadsansvarig under många år kommer nu att vara med 
i arrangemanget för sista gången. Hon kommer att ta hand om bordsbokningar från försäljare 
och andra praktiska saker. Hon var inte med på mötet men hade efterlyst hjälp för 
marknadsföring och andra uppgifter.  

 Tanja Tuurala anmälde sitt intresse för att vara med i julmarknadsgruppen och Nina Uddin 
lovade att hjälpa till med skriftliga uppdrag som att skriva om arbetsbeskrivningarna och annan 
information till klasser. 

 Det behövs fortfarande fler som kan hjälpa till med detta stora arrangemang. Intresserade kan 
anmäla sig till Helena Suominen på epost helena.su@glocalnet.net. 

 Det är viktigt att varje klass väljer sina julmarknadsansvariga på föräldramöten! 

 Nästa Turva-möte den 5 oktober kommer att handla nästan uteslutande om julmarknaden. Alla 
julmarknadsansvariga från klasserna önskas närvara, och även andra intresserade är mer än 
välkomna. 

 
TURVAs nya hemsida  

 TURVAs nya hemsida börjar vara klart och det ska fyllas på med mer text löpande. 

 Även skolan håller på att förnya sin hemsida, så det finns en del praktiska saker att ta hand om 
innan Turvas sida kan flyttas till skolans server. Sidan finns dock tillgänglig på denna tillfälliga 
adress: http://www.vgosolutions.com/sverigefinskaskolan/ 

 
 

Andra frågor 

 Matgruppen skall följas upp av Arja Häkkä, det har inte varit något möte med rektorn som hade 
planerats. 

 Rektorn tog upp frågan om ledighet under terminstid. Skollagen är ändrad och man ska vara 
mer restriktiv med att godkänna ledighet under terminstid. Det krävs godkännande från rektorn 
för mer än 10 dagars frånvaro och det skall finnas ”särskilda skäl” för att få ledighet beviljad 
under terminstid. 

 
Nästa möten 
o Den 5 oktober, specialmöte om julmarknaden 
o Den 9 november, föreningens årsmöte 

 
 
 

Dessa anteckningar är gjorda av Nina Uddin, föreningens sekreterare 
 
 
Protokolljusterare:  
 
 
Liisa Männistö  Gunilla Blixt 
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