
Tukholman ruotsinsuomalaisen
koulun tapahtumakalenteri
Ruotsinsuomalaisella koululla on seuraavia tilaisuuksia, joissa luokat ja vanhemmat voivat
avustaa. Ota aina yhteyttä kouluun järjestelyjen suhteen. Vapaavalintaisten tilaisuuksien,
kuten Halloween- ja Ystävänpäivän discojen järjestämistä varten tarvitaan lupa koululta sekä
kirjallinen osallistumislupa ala-luokkien oppilaiden vanhemmilta. Vapaavalinnaisten
tilaisuuksien järjestäminen on mahdollisuus kartuttaa luokan matkakassaa.

ELOKUU-SYYSKUU
Kirjanmuovitustalkoot klo 15-18

● Vanhempainyhdistys TURVA vastaa järjestelystä vanhempien avustuksella

SYYSKUU-LOKAKUU
Vanhempainillat
Huomioi, että koulu vastaa vanhempainilloista, joten järjestely voi vaihdella vuodesta
toiseen!

● Päiväkoti: päiväkoti tarjoaa vanhemmille pientä purtavaa
● Esikoululuokka
● Vuosikurssi 1-3/6: 3. luokan vanhemmat vastaavat kahvilasta ruokasalissa
● Vuosikurssi 4/7-9: 7. luokan vanhemmat vastaavat kahvilasta ruokasalissa

LOKAKUU
Syysjuhla

● Aikuisille suunnattu juhla vapaavalinnaisen teeman mukaan
● 1. luokan vanhemmat vastaavat juhlan järjestelystä

MARRASKUU
Halloween

● Vapaavalintainen disco ala-asteen oppilaille
● Vastaava luokka ja vanhemmat: 9. luokka

Joulumarkkinat marraskuun viimeisenä lauantaina
● Vanhempainyhdistys TURVA vastaa järjestelystä kaikkien luokkien avustuksella
● Päiväkodin vanhemmat vastaavat piparkakkupuodin järjestämisestä

JOULUKUU
Suomen itsenäisyyspäivä 6/12

● Juhlallinen lounas oppilaille
● 5. ja 8. luokka vastaavat kattauksesta ja musiikista
● Päiväkoti tarjoaa päiväkotilasten vanhemmille kahvit

Lucia 13/12
● Koulun luciakulkue/konsertti Aulassa
● Vastaavat luokat: esikoululuokka, 3., 6. ja 9. luokka
● 9. luokan vanhemmat vastaavat kahvilasta



● 6. ja 9. luokka järjestävät luciakulkueen Suomen suurlähetystössä lounasaikaan
● Päiväkodin luciatilaisuuden järjestävät Nallet yhdessä Pikkuleijonien kanssa sekä

Peikot yhdessä Karhunpentujen kanssa.
Syyslukukauden päättäjäiset
Huomioi, että koulu vastaa lukukauden päättäjäisistä, joten järjestely voi vaihdella vuodesta
toiseen!

● Vastaavat luokat: 1., 4. ja 7. luokka
● 9. luokan vanhemmat vastaavat kahvilasta

HELMIKUU
Ystävänpäivä

● Vapaavalintainen disco ala-asteen oppilaille
● Vastaava luokka ja vanhemmat: 8. luokka

MAALIS-HUHTIKUU
Pääsiäinen

● Vapaavalintainen disco ala-asteen oppilaille
● Vastaava luokka ja vanhemmat: 7. luokka

HUHTIKUU
Pihatalkoot lauantaisin noin v. 19

● Vanhempainyhdistys TURVA vastaa järjestelystä vanhempien avustuksella
● Osallistujille tarjotaan makkaraa

Vappujuhla huhtikuun viimeisellä viikolla koulun pihalla
● Vastaava luokka ja vanhemmat: 5. luokka

TOUKOKUU
Ysien juhla koulun juhlasalissa toukokuun lopussa

● Juhlapäivällinen 9. luokalle
● 8. luokka vastaa järjestelystä

KESÄKUU
Kesäjuhla

● Päiväkodin yhteinen kesäjuhla päiväkotilasten vanhemmille
Ruotsin kansallispäivä 6/6

● Juhlallinen lounas oppilaille
Kevätkauden päättäjäiset
Huomioi, että koulu vastaa lukukauden päättäjäisistä, joten järjestely voi vaihdella vuodesta
toiseen!

● Vastaava luokka: 8. luokka
● 8. luokan vanhemmat vastaavat kahvilasta

9. luokan päättäjäiskahvit koulun ruokasalissa kevätkauden päättäjäisissä ohjelman loputtua
● 9. luokan vanhemmat ja opettajat vastaavat järjestelystä



Sverigefinska skolans
aktivitetskalender
Sverigefinska skolan har följande evenemang där klasser och föräldrar kan hjälpa till.
Kontakta alltid skolan kring upplägget. Valfria evenemang, såsom Halloween- och alla
hjärtans dags disco, kräver tillåtelse från skolan och skriftligt tillstånd från föräldrar till
elever på lägre klasser. Att organisera valfria evenemang är en möjlighet att
komplettera klassens reskassa.

AUGUSTI-SEPTEMBER
Bokplastningstalkoot 15-18

● Föräldraföreningen TURVA ansvarar för arrangemanget med föräldrarnas hjälp

SEPTEMBER-OKTOBER
Föräldramöten
Skolan ansvarar så upplägget kan ändras från år till år

● Förskolan: Förskolan förser föräldrar med snacks
● Förskoleklass
● ÅK 1-3/6: Föräldrar till åk 3 ansvarar för kaféet i matsalen
● ÅK 4/7-9: Föräldrar till åk 7 ansvarar för kaféet i matsalen

OKTOBER
Höstfest

● En fest för vuxna i ett valfritt tema
● Föräldrar till åk 1 ansvarar för arrangemanget

NOVEMBER
Halloween

● Valfritt disco för elever på lågstadiet
● Ansvarig klass och föräldrar: åk 9

Julmarknad den sista lördagen i november
● Föräldraföreningen TURVA ansvarar för arrangemanget med hjälp av alla

klasser
● Förskolans föräldrar ansvarar för att organisera pepparkaksboden

DECEMBER
Finlands självständighetsdag 6/12

● Festlig lunch för elever
● Åk 5 och 8 ansvarar för dukning och musik
● Förskolan bjuder på fika för föräldrar till förskolebarnen

Lucia 13/12
● Skolans Luciatåg/konsert i Aulan
● Ansvariga klasser: förskoleklassen, åk 3, 6 och 9



● Föräldrarna till åk 9 ansvarar för kaféet
● Åk 6 och 9 lussar vid Finlands ambassad vid lunchtid
● Förskolans luciatåg arrangeras av Nallarna tillsammans med Smålejonen samt

av Trollen tillsammans med Björnungarna
Höstterminsavslutning
Skolan ansvarar så upplägget kan ändras från år till år

● Ansvariga klasser: åk 1, 4 och 7
● Föräldrarna till åk 9 ansvarar för kaféet

FEBRUARI
Alla hjärtans dag

● Valfritt disco för elever på lågstadiet
● Ansvarig klass och föräldrar: åk 8

MARS-APRIL
Påsk

● Valfritt disco för elever på lågstadiet
● Ansvarig klass och föräldrar: åk 7

APRIL
Gårdtalkoot lördagar c. v. 19

● Föräldraföreningen TURVA ansvarar för arrangemanget med föräldrarnas hjälp
● Deltagarna kommer att erbjudas korv

Valborgsfest den sista veckan i april i skolgården
● Ansvarig klass och föräldrar: åk 5

MAJ
Niornas fest i skolans matsal i slutet av maj

● Middag för åk 9
● Åk 8 ansvarar för arrangemanget

JUNI
Sommarfest

● Förskolans gemensamma sommarfest för föräldrar till förskolebarnen
Sveriges nationaldag 6/6

● Festlig lunch för elever
Vårtermins avslutning
Skolan ansvarar så upplägget kan ändras från år till år

● Ansvarig klass: åk 8
● Föräldrarna till åk 8 ansvarar för kaféet

Niornas avslutningsfika i skolan matsal efter våravslutningen och programmet
● Föräldrar och klassföreståndare till åk 9 ansvarar för arrangemanget


