Nyhetsbrev från föräldraföreningen TURVA, oktober 2015
Hej!
Hösten har igen börjat händelserikt för föräldraföreningen TURVA. Vi har haft ett ordinarie
styrelsemöte den 1 september. Årsmötet arrangerades den 1 oktober. Följande personer valdes in i
TURVA:s styrelse för 2015-2016:
Arlene Frisk, ordförande
Nina Uddin, ledamot
Tytti Wallin, ledamot
Christina Wainikka, ledamot
Pauli Leppänen, ledamot
Antti Ahonen, ledamot
Jennifer Ryan, ledamot
Johanna Jussila Hammes, ledamot
Minna Mielke, suppleant
Jessica Adel, suppleant
Styrelsen har ännu inte hunnit konstituera sig – vice ordförande, kassör och sekreterare väljs vid det
konstituerande mötet den 4 november.
Diskussionen under mötet den 1 september innehöll bl.a. information från rektor Heli Lindström:
-

-

-

Skolan har nu en fettseparator som står i hörnet av matsalen.
Det finns i höst 402 barn på skolan, varav 69 barn på förskolan och resten på åk F-9.
Skolan har fått pengar från Skapande skola –projektet, syftet är att skapa film tillsammans.
TURVA deltog i skolans 25-årsfirande, barnens dag den 10 september genom att hjälpa till med
att arrangera festen för förskolebarnen. Klass 5A arrangerade fika på eftermiddagen för
fritidsbarnen och föräldrarna.
Läsglädje på finska –projektet fortsätter och de inköpta böckerna har nu kommit i användning.
Några böcker kvarstår dock fortfarande att plasta in, en till fixarkväll kan komma att arrangeras.
SISAB, som äger skolbyggnaden, har nu börjat det utlovade arbetet på skolgården, vid gaveln mot
Drottningholmsvägen. Tyvärr har TURVA:s mångåriga kontaktperson på SISAB bytt ansvarområde
bort från Kungsholmen.
Även toaletterna diskuterades, och hur de kan fräschas upp.

Till årsmötet inkom en motion, från biträdande fritidshemschef Tuulikki Williamson. Motionen gällde
samarbete mellan skolan och föräldraföreningen angående de mindre barnens våldsamma beteende
och olämpliga språkbruk under fritidsverksamheten. Årsmötet beslutade att den nyinvalda styrelsen
ska undersöka lämpliga former för samarbetet samt vidta åtgärder utifrån dessa.
TURVA:s traditionella årliga julmarknad arrangeras lördagen den 28 november 2015 fr.o.m. kl. 11.
Kansliet har inte fått information om alla klassers julmarknadsansvariga. Vi ber därför
julmarknadsansvariga från klass FA-B, 3A, 4A, 6A, 7A, 8B samt 9A-B att kontakta Nina Uddin på
nina.uddin@telia.com. Vi önskar att alla klassers julmarknadsansvariga kommer till
julmarknadsmötet som arrangeras den 4 november kl. 18 i Vita salen.
Med vänliga hösthälsningar,
Föräldraföreningen TURVA :s styrelse

