TURVA:s verksamhetsplan 2021-2022
Föreningen
Föreningen TURVA är en föräldraförening på Sverigefinska skolan i Stockholm. Alla föräldrar

vars barn går på Sverigefinska skolan blir automatiskt medlemmar i TURVA.

Syfte
Syftet med föräldraföreningen TURVA:s verksamhet är att:
● främja en trivsam och trygg skol- och förskolemiljö för eleverna,
● företräda föräldraopinionen i skolfrågor,
● underlätta kontakterna mellan föräldrarna och mellan föräldrar och lärare,
● ekonomiskt understödja elevtillställningar av utvecklande karaktär,
● bevilja anslag för stipendier vid skolavslutningen,
● föra vidare föräldrarnas frågor till skolans ledning,
● samarbeta med bland annat skolans personal och fastighetsägaren i syfte att förbättra
skolmiljön.

Verksamhet
Föräldraföreningen har en styrelse med helhetsansvar för föreningens verksamhet och ekonomi.
Den viktigaste inkomstkällan är den årliga julmarknaden som arrangeras den sista lördagen i
november. Intäkterna används sedan exempelvis som bidrag till klassresan i årskurs 9,
stipendier, samt punktinsatser enligt föräldrarnas, elevkårens, barnens eller skolans
förslag/önskemål. Med hjälp av TURVA har det under åren införskaffats bland annat böcker,
datorer/läsplattor, redskap för utomhuslek, träd till skolgården, symaskiner och fotbollsplan.
Klasser kan även ansöka hos TURVA om bidrag för till exempel teaterbesök. Erhållna understöd
delas ut enligt ansökningarna till föreningens styrelse. Därtill kan skolan ansöka om större
anskaffningar för skolverksamheten och skolmiljön. Bidrag till en avslutande gemensam aktivitet
i årskurs 9, exempelvis klassresa eller restaurangmiddag, beviljas mot ansökning och kvitto med
550 kr/elev. Föräldraföreningen ansöker även själva om bidrag å Sverigefinska skolans vägnar
hos andra aktörer där så är möjligt, till exempel ifrån Institutet för språk och folkminnen.
Sammankomster som Fixardagen och bokinplastningstalkoot är en viktig del av verksamheten.

I varje klass utses i början av läsåret TURVA-representanter som fungerar som styrelsens länk in
till de enskilda klasserna. Dessa fungerar som ett stöd för styrelsen genom sin inblick i vad som
sker i de enskilda klasserna och vilka bekymmer, funderingar och önskemål som föräldrarna har
där.

Årsöversikt
●
●
●
●
●
●
●

Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per termin.
AUGUSTI/SEPTEMBER: Bokinplastningstalkoot.
SEPTEMBER/OKTOBER: TURVA:s årmöte.
NOVEMBER: Julmarknaden den sista lördagen i november.
DECEMBER/JANUARI: Bidragsansökan till Institutet för språk och folkminnen
APRIL/MAJ: Gårdstalkoot.
MAJ/JUNI: Hantering av bidragsansökningar för 9:ornas skolresa, samt utdelning av
stipendier till elever i årskurs 9.

Utöver dessa aktiviteter hanterar TURVA löpande bidragsansökningar och andra förfrågningar
ifrån elever, föräldrar och skolan.

Covid-19
TURVA kommer att i möjligaste mån försöka bedriva sin verksamhet som vanligt under
verksamhetsåret 2021-2022. Styrelsen kommer dock att noga följa händelseutvecklingen vad
gäller pandemin med avseende på rekommendationer och restriktioner som utfärdas av
Folkhälsomyndigheten och skolledningen. Av denna anledning kan evenemang och dylikt som
är planerade enligt verksamhetsplanen komma att behöva ställas in.

