Nyhetsbrev från föräldraföreningen TURVA,
oktober 2017
Hej!
Hösten har som vanligt börjat med många
aktiviteter för föräldraföreningen TURVA.
Söndagen den 17 september arrangerade vi en
gårdsfixardag som 15-20 föräldrar och många fler
barn deltog i. Ett stort tack till alla som deltog och
städade och fixade på gården.
Fixardagen ledde till annat när vi var tvungna att börja fixardagen med att städa avföring från
skolgården. Suppleant i föräldraföreningens styrelse, Jessica Adel, startade på TURVA:s Facebooksida
ett medborgarinitiativ som skickades till politiker i Kungsholmens stadsdelsförvaltning och till SISAB
som äger skolfastigheten, där de undertecknade krävde åtgärder för att avlägsna de personer som
övernattar på skolgården och som använder det som sin toalett. I initiativet föreslog Jessica bl.a. att
en miljövänlig plastmatta ska läggas över alla sandade ytor på skolgården så att avfallet är lättare att
tvätta bort, förbättringar till belysningen på skolgården, låsbara lock på sandlådor samt att en gratis
allmän toalett ska installeras i närområdet (på Fridhemsplan). Medborgarinitiativet undertecknades i
ett-par dagar av över 70 föräldrar och man har nu tagit upp det bl.a. i tidningen MittI Kungsholmen,
Sisuradio och i SVT:s finskspråkiga nyheter.
Skolan har slutit ett nytt, 10-årigt hyresavtal med SISAB. Av denna anledning har TURVA:s styrelse
funderat på vad som skulle kunna göras för att förbättra skolgården och varifrån man skulle kunna
söka pengar till detta ändamål. Välkommen att komma med om förbättringar för skolgården ligger
även dig nära till hjärtat. Tiden meddelas efter årsmötet.
En annan sak som styrelsen har länge diskuteras är ommålning och uppfriskande av skoltoaletterna.
Om du är intresserad av toalettfrågan och hur toaletternas fräschhet påverkar elevhälsan är du
välkommen till nästa möte för att diskutera vad som kan göras!
En tredje fråga som ofta har diskuterats inom TURVA är inköp av böcker till skolbiblioteket. Om du
tycker att det är viktigt att barnen lär sig läsa bra och vill bidra till detta kan du komma till vårt nästa
möte för att diskutera vad mer som TURVA kan göra för att stödja skolbiblioteket.
TURVA:s årsmöte hålls torsdagen den 5 oktober kl. 18:00 i Vita salen, Sverigefinska skolan i
Stockholm, 2:a våningen. Alla föräldrar är välkomna att närvara!
Julmarknaden arrangeras traditionsenligt den sista lördagen i november, den 25/11 kl. 11-15 på
Sverigefinska skolan i Stockholm. Som vanligt kan alla klasser ha egen verksamhet och/eller
försäljning i klassrummen.
Uppdaterad information om TURVA:s verksamhet och bl.a. mötestiderna hittar du på www.turva.se
samt på TURVA:s Facebooksida https://www.facebook.com/groups/5096504787/.
Med varma hösthälsningar,
Föräldraföreningen TURVA:s styrelse 2016-17

