FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA - MÖTE 27.5.2013


Kommentar till tidigare protokoll angående datorer: det räcker inte att bara skaffa
datorutrustning, det behövs även personalresurser att ta hand om IT-utrustning.

INKOMNA SKRIVELSER


Institutet för språk och fornminnen har gett Turva 70 000 kronor i bidrag till skrivarverkstad
för högstadieelever i samarbete med författaren/journalisten Maarit Turtiainen. Det krävs
redovisning efter projektet är genomfört och det kommer även att göras en trycksak med
elevernas texter.

-

Verkstaden ska vara fem träffar på hösten och fem på våren à två timmar – och vi ska trycka
på att det ska vara under skoltid och integreras i skolarbetet (Janira Brinaru ska prata med
skolledningen och även Tuula Rusanen erbjöd sig att vara med på möte med Maarit
Turtiainen och skolans representanter)



Inför terminavslutning pratades att ordföranden skulle ta upp i talet - vad vi har
åstadkommit, bland annat Raija Bergman skrivtävling och skrivarverkstaden

-

Turva betalar prispengarna för skrivartävlingen (1000, 500, 250 kronor) samt två stipendier
vid skolavslutningen à 500 kr till niorna (någon som är bra kompis, omtänksam, osv.)



Det pratades om 2 kilometers loppis på St. Göransgatan i juni och om Turva skulle vara
med. Information skulle spridas till föräldrarna om denna möjlighet.

-

Vi kunde senare ha loppis på skolgården på liknande sätt - kanske under hösten när man
även säljer höstfestbiljetter (21. september?). Föräldrarna kunde sälja vintergrejer. Det
skulle mest riktas till skolan, men även andra kunde komma och köpa men inga
utomstående försäljare Familjer eller klasser kunde få bord gratis för att sälja - och TURVA
skulle ha kaféintäkter (vi kunde köpa bakverk från finska bageriet + göra smörgåsar).
(Behövs det tillstånd för att göra detta på gården?)



Harry Mykkänen föreslog ett "årshjul" för Turva - ett kalendarium där man skulle skriva in
allt från ettornas fest, valborgsfest, julmarknad, årsmöte, och andra viktiga datum. Det
skulle vara till hjälp med planeringen av verksamheten.



EKONOMI: Föräldraföreningen hade vid tidspunkten 88 000 kronor på kontot.

-

Julmarknaden hade gett 46 500 kronor. Kostnader har man haft för reklam,
möteskostnader, symaskiner för textilarbete (11 000 kronor), färg och byggmaterial till
skolgården (1800 kr), niornas klassresebidrag (13 200 kr) – total ca 33 500 kronor totalt i
kostnader. Återstod att betala skrivtävlingens prispengar och Cosmonova-besök (1900 kr).
Vinsten skulle hamna på runt 8 000 kronor.



Det har pratats om att satsa en större summa på något som skulle kunna vara en stor
positiv överraskning.

-

Det nämndes att det finns behov för datorer (en hel klassuppsättning datorer) och även fler
projektor för att använda datorer mer i undervisningen

-

Janira berättade att skolan ska få ett riktigt bibliotek (bara lokalfrågan är inte klar än). Det
ska bli ordning och reda, och ett bibliotekssystem är köpt. Janira och Lena Boren ska gå på
utbildning och då kan man kan ansöka om bidrag för att köpa flera böcker. Janira pratade
även om möjligheten att starta ett cirkulationsbibliotek på finska (så att alla i klassen kan
läsa samma bok).

-

Ett tredje förslag från Janira var för skolgården: barnen spelar mycket fotboll (som är lite
farligt och det blir skador). Mellan basketkorgarna kunde man avskärma ett område som
blir en liten fotbollsplan med staket och riktiga mål som man fäster i marken. Idrottsläraren
Herman är villig lägga halva årets idrottsbudget för sin egen del på detta.
-

Det skulle vara en stor och synlig grej som barn i alla åldrar kan använda. Vid
öppning kunde man ha hela skolans fotbollsturnering.

-

Finns det möjlighet att få någon förälders företag att sponsra detta genom att t.ex.
köpa målen? Det behövs 2 meters staket på kanske 16 x 8 meters område samt
stora mål – man ska ta reda på vad det kunde kosta.



Tuula Rusanen tog igen upp datorspelandet och möjligheten att ordna föreläsning om
spelande för föräldrar. Man kunde även ha ett datorspelscafé där ungdomarna visar
föräldrarna vad de spelar och hur.
-

Det finns gratis material för förskoleklassen som heter 'Nosa på nätet' – vi ska ta
reda på om skolan har fått detta



Föräldraföreningen vill ta reda på vad föräldrarna har för kompetenser eller kontakter.
Turva-representanter från varje klass skulle kunna ta reda på den här informationen och
den kunde samlas ihop.
-

Skolan eller Turva kunde dra nytta av vad föräldrarna kan och kontakta dessa
föräldrar vid behov för hjälp med något som de kan (detta ska inte utnyttjas mer än
2-4 timmar per år)



Nästa möte ska hållas måndagen den 2 september. Årsmötet ska hållas torsdagen den 17
oktober. Julmarknadsmötet ska hållas tisdagen den 12 november.



Julmarknaden ska hållas som alltid den sista lördagen i november, vilket i år blir lördagen
den 30 november.

Vid protokollet NINA UDDIN

