FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA – MÖTE 21.2.2012



Föreningen hade kallats till ett extra årsmöte av ordförande Tuula Rusanen. I mötet deltog 8
föräldrar samt skolans rektor.
Mötets dagordning och föregående protokoll godkändes. Till protokolljusterare valdes Minna
Mielke och Tiina Robins. Föreningens sekreterare Nina Uddin förde protokoll.

Rektors information

Rektor Heli Lindström informerade om att de nedre fönstren på skolans baksida renoveras av
SISAB, och arbetet ska fortsätta med andra fönster efter sportlovet. Man planerar även att byta
barnlås till fönster i stället för nuvarande kedjor för att underlätta fönstertvätt och för att förbättra
säkerheten.

De fem träden på skolgården som föräldrarnas företag har sponsrat har blivit gnagda av kaniner
och rektorn önskade att Turva skulle bekosta plastskydd för träden, vilket godkändes.

Rektorn informerade även om att det inte blir någon paviljong på skolgården, som man hade
undersökt som ett alternativ för att kunna öppna nya förskoleavdelningar till. Man tittar nu på en
annan lösning för att kunna utöka med en avdelning. (För närvarande finns 47 barn på 3
avdelningar och det finns lång kö till finskspråkiga förskoleplatser.) När paviljongen inte blir av
kan man igen planera vad man kunde göra med skolgården.

Nästa läsårs klassfördelning diskuteras från vecka 10 och föräldrarna kommer att informeras så
snart det finns ett beslut (i april?).

Frågan om ett skolbibliotek diskuteras nu på allvar och lokalen beror på vad som är tillgängligt.
Det finns en bibliotekssatsning som man kan få stöd av om man har 2500 katalogiserade böcker
och en bibliotekarie anställd (deltid) – det är detta som är målet. Rektorn pratade även om
läsjournaler för barn samt vikten av att föräldrarna läser för barnen. Turva vill även vara med i
frågan om skolbiblioteket och därför valdes Minna Mielke och Tuula Rusanen till Turvas
skolbiblioteksgrupp, som ska ansvara för dialog med skolan om frågan.

Skolans speciallärare har sökt och fått bidrag så att skolan har kunnat ge alla dyslektiker i klass
3-6 en dator med specialprogram. Även högstadieelever med diagnos har fått datorer.

Personalen får datorutbildning bl.a. i Google Apps. Skolan har 5 klassrum med smartboard och
flera klassrum med projektorpaket. Datorer finns tillgängliga i datorvagnar som kan flyttas mellan
klassrummen.

Revisorernas berättelse

Föreningens revisorer Minna Mielke och Liisa Männistö rapporterade om föreningens
räkenskaper för tiden 2010-07-01 till 2011-06-30 som de hade granskat. Föreningens intäkter
och kostnader är styrkta med nödvändiga verifikationer och räkenskaperna har funnits att vara i
god ordning. Som det berättades i förra mötet så hade föreningen 37 800 kronor i inkomst under
verksamhetsåret i fråga och resultatet för perioden var -6 600 kronor efter bidrag hade getts till
bl.a. böcker, leksaker och resor.

Revisorerna hade inte heller någon anledning till anmärkning mot förvaltningen och föreningens
verksamhet i övrigt. Därför föreslog de att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som
revisionen omfattade.

Bidragsansökningar

Elevrådet från klass 1-3 ansökte om 1500 kronor till att köpa böcker, för att matcha summan som
de själv hade beslutat att använda för ändamålet. Ansökan beviljades med hela summan.

Förskoleklassens lärare hade ansökt om 4000 kronor för att köpa böcker för klassen från
bokrean. Efter diskussion beviljade Turva 3000 kronor för detta ändamål.

Lärare för klass 3-4 och 4A hade ansökt om bidrag på ca 15000 kronor för ett besök på Gröna
Lund för att belöna klassernas elever som har varit duktiga med läsprojektet. Föräldraföreningen
anser att projektet är riktigt bra och förtjänar stöd, men att summan var för stor. Det noterades
också att belöningen hellre kunde vara något som gagnar skolans elever en längre tid. Därför
ombads lärarna att komma med en ny ansökan utifrån dessa synpunkter.

Föreningens ordförande Tuula Rusanen noterade även att för den planerade skrivtävlingen
önskar man att ge priser på 1000, 500 och 250 kronor till de tre som belönas. Detta ansågs
rimligt.






Föräldraföreningen har varje år gett bidrag till niondeklassarnas klassresor. Nu hade det kommit
önskemål från niondeklassarnas föräldrar om att se över storleken på bidraget, som har varit 500
kronor per elev under många år. Det beslutades att höja bidraget med 10 % till 550 kronor per
elev.
Revisorerna önskade tydligare redovisning av inköpskvitton när det gäller bidragen. Kvitton från
t.ex. bokinköp borde vara klistrade och i ordning.
Det hade även kommit in ett förslag från föräldrar som hade gjort en resa med förra årets
sjätteklassare till Finnskogarna i Torsby. De tyckte att en liknande resa kunde bli en tradition i
skolan och att Turva kunde hjälpa till med att ansöka om bidrag. Föräldraföreningen anser att
man kan ge stöd om någon klass har liknande planer. För att ansöka om stöd från olika fonder
krävs ett organisationsnummer, vilket skulle nu vara formellt möjligt för föreningen att ansöka om.
Det ska dock utredas om en sådan registrering skulle medföra skatt och andra förpliktelser.

Föreningens stadgar

Föreningens stadgeändring har diskuterats i förra mötet och det beslutades nu att anta de nya
stadgarna. Stadgarna kommer att sättas upp på Turvas hemsida.

Den viktigaste ändringen i stadgarna gäller föreningens styrelse. Enligt tidigare stadgar bestod
styrelsen av alla klassers Turva-representanter, vilket i praktiken har betytt en väldigt stor
styrelse på nästan 20 medlemmar. På grund av praktiska hänsyn såsom styrelsens
ansvarsfrågor har de nya stadgarna en mindre styrelse på 8 personer plus ordförande, som ska
väljas i årsmötet. Alla föreningens medlemmar har fortfarande rätt att vara med och föra talan i
föreningens möten. I styrelsemöten ska det dock vara bara styrelsen som röstar om det kommer
upp röstningsfrågor. I årsmöten har alla rätt att rösta när det väljs ordförande,
styrelsemedlemmar med mera.

Andra frågor

Det har önskats mer dialog med skolans stiftelse och aktiebolag, samt att deras representanter
kunde presentera sig i ett framtida Turva-möte och detta skall planeras.

Skolmatgruppen med Turvas representanter har haft möte med matleverantören där även rektor,
skolpersonal och elever var närvarande. Rapport från mötet efterfrågades men ingen från
gruppen var närvarande i mötet.

Frågorna om föräldraengagemang och en möjlig datorspelsföreläsning flyttades fram till nästa
möte.
.
Nästa möten
 Torsdagen den 15 mars kl 18.00 i Vita salen
 Onsdagen den 30 maj kl 18.00 i Vita salen

Dessa anteckningar är gjorda av Nina Uddin, föreningens sekreterare

Protokolljusterare:

Minna Mielke

Tiina Robins

