TURVA:s verksamhetsplan 2020-2021
Syftet med föräldraförening TURVAs verksamhet är att främja en trivsam och trygg skolmiljö
för eleverna, att företräda föräldraopinionen i skolfrågor, att underlätta kontakterna mellan
dels föräldrarna, dels föräldrar och lärare, samt att ekonomiskt understöda elevtillställningar
av utvecklande karaktär. Även beviljandet av anslag för stipendier vid skolavslutningen hör
till föräldraföreningens uppgifter. TURVA för vidare föräldrarnas frågor och samarbetar bl.a.
med skolans personal och fastighetsägaren i syfte att förbättra skolmiljön.
Alla föräldrar vars barn går i Sverigefinska skolan i Stockholm blir automatiskt medlemmar i
skolans föräldraförening, TURVA.
Föräldraföreningen har en styrelse med helhetsansvar för föreningens ekonomi. Den
viktigaste inkomstkällan är den årliga julmarknaden som arrangeras den sista lördagen i
november. Intäkterna används sedan t.ex. som bidrag till klassresan i årskurs 9, stipendier
samt punktinsatser enligt föräldrarnas, elevkårens, barnens eller skolans förslag/önskemål:
t.ex. böcker, datorer/läsplattor, uteredskap, träd till skolgården, symaskiner, fotbollsplan
etc. har under åren införskaffats med hjälp av TURVA.
Ekonomiskt understöd för olika ändamål som t.ex. teaterbesök beviljas klasser på basis av
ansökningar. Föräldraföreningen sammanställer en gemensam ansökan om understöd å
Sverigefinska skolans vägnar för diverse projekt, t.ex. Läsglädje på finska. Erhållna understöd
delas ut enligt ansökningarna till föreningens styrelse. Därtill kan skolan ansöka om större
anskaffningar för skolverksamheten och skolmiljön. Bidrag till klassresan i åk 9 beviljas mot
ansökning och kvitto med 550kr/elev.
Sammankomster som fixardagen och bokinplastningstalkoot är en viktig del av
verksamheten. Utöver TURVAs gemensamma aktiviteter ordnar föräldrarna i årskurs 1
traditionsenligt en väldigt populär höstfest på skolan.
Föreningens styrelse fungerar som stöd för klassombuden. Klassombuden är en viktig länk
mellan styrelsen och medlemmarna. Till klassombudens uppgifter hör närmast att
vidarebefordra information till och från föräldrar samt samla ihop klassernas föräldrar till
föreningens olika gemensamma verksamheter och uppdrag.
Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att föräldraföreningens målsättningar skall
uppnås. Tack vare engagerade föräldrar skapas en ännu bättre och tryggare skolmiljö!

