FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA - MÖTE 20 september 2012


Innan mötet hade man en presentation av Kirsti Jolma, styrelseordförande i aktiebolaget, som är skolans
huvudman. Även Pär Nilsson och Lotta Carlsson, ledamöter i Sverigefinska skolans stiftelse och föräldrar
på skolan, presenterade sig själva. De känner att det är positiv energi på skolan efter mer turbulenta tider
ett par år sedan, och att framtiden ser ljust ut.
o Kirsti Jolma berättade bl.a. att skolan satsar nu på verksamhetsutveckling inom informations- och
kommunikationsteknik samt kommunikation och marknadsföring utåt. Skolan har bl.a. synts i
sverigefinsk media ett tiotal gånger under hösten. Pär Nilsson berättade att skolan har inskaffat
nytt trådlöst nätverk och nästa steg är ny servermiljö. Det jobbas med Google Apps och det finns
planer om dokumenthantering i molnen, samt nya multifunktionsprinters.
o Pär och Lotta har varit i stiftelsens styrelse i tre år. De valdes bland föräldrarna när föräldrarna
krävde mer insyn och inflytande i stiftelsen arbete, men i stiftelsens stadgar finns inget skrivet
om officiella föräldrarepresentanter. Nu är verksamheten mer öppen och samarbetet är tajt
mellan stiftelsen och aktiebolaget. Det finns även bra utbyte med det (sverige)finska näringslivet,
Finlandsinstitutet m.m. genom stiftelseledamöterna. (Föräldrarna föreslog att dessa kontakter
skulle utnyttjas mer i skolan, t.ex. genom föreläsningar för elever eller praktikplatser.)
o Det pratades om skolans ekonomi: skolan omsätter ca. 40 miljoner kronor, vilket kommer för det
mesta från skolpengen. Kirsti Jolma ville gärna få in tips från föräldrarna om olika instanser där
man kunde söka stöd för olika aktiviteter. Turvas ordförande Tuula Rusanen nämnde Skapande
skola –bidraget som man kan söka från Kulturrådet, vilket har redan tagits upp med rektorn.
o Föräldrarna frågade dessutom bl.a. om renovering av lokalerna och det kom önskemål om
inventering av t.ex. toaletterna. Det lovades att man ska försöka trycka på mot SISAB, som äger
fastigheten. Även förbättringar för utemiljön/skolgården efterfrågades av föräldrarna, vilket
noterades. Likaså noterades att det saknas kodlås på förskolans dörrar.
o Det pratades om skolböcker där man vill titta på lösningar med digitalt lärömaterial som kan
t.o.m. vara gratis. Även elektronisk fakturering är på gång.



Mötet börjades med att godkänna dagordningen samt föregående mötesprotokoll (finns att läsa på
Turva.se). Till protokolljusterare valdes Johanna Oksanen samt Tiina Auniola-Larsson. Föreningens
sekreterare Nina Uddin förde protokoll. Det var 22 föräldrar närvarande.



Maziar Farzin, från Sverigefinska Ungdomsförbundet (SFU/RSN) är projektkoordinator för Revitalisera
Mera samt förälder i skolan. Han började med att berätta om projektet som ska stärka de nationella
minoritetsspråken bland barn och ungdomar. Det görs direkta åtgärder på gräsrotsnivå, och det erbjuds
aktiviteter och forum att använda språket och lära sig från ledare och andra ungdomar.
o Mycket drivs av ungdomar själva, och man använder kultur och roliga aktiviteter med förebilder
från egen minoritet, t.ex. har det ordnats dans- och capoeirakurs samt rap camp. Man försöker
även få unga in i politiken.
o Under terminen kommer det ordnas aktiviteter på skolan för högstadieelever, så som capoeira
och bandverkstad – aktiviteterna är kostnadsfria och ordnas under fritiden. Finskan ska bli något
lustfylld och inte bara kopplad till skolan.
o www.revitaliseramera.se, maziar@rsn.nu



EKONOMI: Föreningens kassör Annika Hannus berättade om årsbokslutet (1.7.2011 - 30.6.2012), som
lämnades över till revisorerna under mötet.
o Årets intäkter var 43600 kronor (högst under senaste fem åren), vilket var från julmarknaden i sin
helhet. Årets resultat var 7600 kronors förlust och balansen är ca 75000 kronor, vilket är
tillgångar på bankkontot.
o De större utgifterna under året var inköp av böcker och leksaker (16000 kr), klassresebidrag till
klass 9 (22550 kr), prispengar till skrivtävling samt stipendier (2750 kr), föreläsningskostnad
(4000 kr), möteskostnader (2000 kr), kontorsmaterial (2000 kr)
o Det pratades om behov av nya intäktskällor, som t.ex. en årlig valborgsfest på skolgården.



MATGRUPPEN: Liisa Männistö och Arja Häkkä berättade om matgruppens tidigare möten med
skolmatsleverantören, och om problem med förseningar och för lite mat samt att leverantören inte hade
åtgärdat det de lovat. Det hade pratats om eventuellt byte av matleverantör innan sommaren, men det
fanns ingen ny information då rektorn har varit på semester. Några föräldrar frågade om det skulle finnas
möjlighet att bygga ett riktigt kök på skolan, för nuvarande finns bara möjlighet till uppvärmning. Inka
Schön ska vara med i matgruppen i fortsättningen.



GÅRDSGRUPPEN: Gårdsgruppen har inte träffats sedan Valborg. Tytti Wallin ville gå med i gårdsgruppen
och har redan innan mötet varit i kontakt med Kungsholmens stadsdelsförvaltning om skolgården. Hon
hade fått veta att gården inte är parkmark utan fastighetsmark som ägs av SISAB. Det krävs inga bygglov
för lekredskap men allt måste vara EU-godkänt. SISAB underhåller och byter det som går sönder, men
nya saker måste skolan stå för (det finns en ritning/plan för gården sedan tidigare). Det ska även
kontrolleras om det är möjligt att förbjuda utomstående att vistas på skolans område.



TRAFIKGRUPPEN: Gatukontoret gjorde undersökningar av trafiksituationen under våren och ritning om
åtgärderna finns uppe i skolkorridoren. Under september och oktober ska det göras åtgärder i området,
såsom skyltning, målning m.m. och föräldrarna ska informeras.



BIDRAGSANSÖKAN: Turva välkomnar ansökan för olika ändamål där föräldraföreningen kan bidra med
något som skolan kanske inte prioriterar.
o Turva har nyligen betalat en ny symaskin till syslöjden när skolan hade betalat en. Nu har det
kommit in en ny ansökan från slöjdlärare Anni Rajala för att köpa en maskin till där kostnaden
delas med skolan. Priset på symaskinen är 6200 kronor + moms, och Turva beviljar 3100 kronor +
moms för detta ändamål i enlighet med tidigare beslut om att matcha skolans inköp av en eller
två maskiner.



JULMARKNADEN ska hållas den 24 november. Turvas julmarknadsgrupp kommer att träffas snart och
klassernas julmarknadsansvariga ska kontaktas angående klassernas uppgifter. Om det finns flera som är
intresserade av att vara med i julmarknadsarrangemang, kan man kontakta nina.uddin@telia.com .
Novembers Turva-möte den 14 november ska handla bara om julmarknaden.



ÅRSMÖTE 24 OKTOBER: Föräldraföreningen ska hålla årsmöte den 24 oktober (kl 18 i Vita salen) där
man ska välja bland annat ordförande och vice ordförande. Nuvarande ordförande Tuula Rusanen
meddelade att hon kommer att lämna posten nu efter att ha varit ordförande i två år.
o Klassernas Turva-representanter ombes att fråga runt i sina klasser för att hitta intresserade
kandidater och rapportera till nina.uddin@telia.com eller tuularusanen@rocketmail.com



IDROTT/RÖRELSE: Det föreslogs en ny arbetsgrupp för frågor rörande idrott och rörelse, som Tiina
Auniola-Larsson kunde vara med och dra igång. Det pratades om de fortsatta problemen med
idrottslokaler och även om möjligt samarbete med Friluftsfrämjandet som kanslisten Anja Karppi har
kontakter med.

Protokoll förd av Nina Uddin
Protokolljusterare Johanna Oksanen och Tiina Auniola-Larsson

