Verksamhetsberättelse för 2019-2020
Föräldraföreningen TURVA vid Sverigefinska skolan i Stockholm
Styrelsen för föräldraföreningen TURVA vid Sverigefinska skolan i Stockholm avger härmed
berättelse över mandatperioden 25 september 2019 – 23 september 2020.

Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
5 Styrelseledamöter
3 Suppleanter
Kassör
Assisterande kassör
Representant i skolans styrelse
1 med mandatperiod 2017-2020
1 med mandatperiod 2018-2021
2 Revisor

Valberedning
Valberedningen har bestått av styrelsen enligt beslutet från förra årsmötet.
Medlemmar
Alla föräldrar vars barn går i Sverigefinska skolan i Stockholm blir automatiskt medlemmar i
skolans föräldraförening, TURVA. TURVA för vidare föräldrarnas frågor.
Styrelsen och styrelsearbetet
Styrelsen har haft sammanträden 2 gånger per termin. Styrelsen diskuterar alla frågor och
ärenden gemensamt, men ledamöter har tagit särskilt ansvar för olika områden ex. skolans
lokaler och inköp till skolan.
Julmarknaden
Julmarknaden arrangerades den 23 november 2019, en vecka tidigare än vanligtvis pga.
krock med Finska församlingens julmarknad. Resultatet blev ca 59 000 kr. Inför
julmarknaden den 28 november 2020 har säljare redan kontaktats och annonsen på
Facebook lagts upp.
Inköp
TURVA har bidragit skolan inköp av rastleksaker, läromaterial i matematik för F – ÅK 6,
vitrinskåp för utställning av elevarbeten samt sittmöbler till korridoren för högstadiet.
Läsglädje på finska
Klassuppsättningar har beställts från Adlibris för totalt 70 000 kr. Det finns 15 000 kr kvar för
ytterligare bokinköp.

Bokinplastning
Den 2 oktober ordnades ett bokinplastningsevent där föräldrar plastade in skolans
klassuppsättningar.
Skolgården
TURVA har haft dialog med rektorn om säkerheten på skolgården efter nya incidenter med
kanyler.
Fixardagen
Fixardagen var bestämd till den 24 april men inställdes pga. corona. Målarfärg från SISAB är
inhandlad och placerad hos vaktmästaren i väntan på att fixardagen kan anordnas.
Skolans aktivitetskalender
TURVA har tagit fram en aktivitetskalender om de årliga evenemang som arrangeras på
skolan, både av klasserna och av föräldrarna. Aktivitetskalendern är publicerad på TURVAs
hemsida.
Matsalen
TURVA har undersökt möjligheter för ljuddämpning i matsalen genom olika typer av material
vid fönster, väggar, tak och stolar. Samtliga alternativ är kostsamma.
Konsert utförd av Sibeliusakademin
TURVA bidrog med anordningen av Sibeliusakademins elevkonsert på Aulan.
TURVAs stipendier
Turvas stipendier (9 åk): 2 x 700 kr.
Raija Bergman – skrivtävling (9 åk): 1000 kr, 750 kr, 500 kr.
Stöd för niornas klassresa
TURVA har bidragit niorna inför sin klassresa med 550 kr per resande elev. Klassresan var
inställ pga. corona men eleverna fick i stället bidrag för middag på restaurang.
Bidragsansökningar
Ansökan om bidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken 2020 för
projektet Sverigefinska barnens dikter. Projektet beviljas ett bidrag på 10.000 kronor.
Kommunikation
Möteskallelser har kommunicerats via VKlass och Adelanet utöver det sista mötet pga.
corona. Styrelsens ambition har varit att få en egen flik för information via Adelanet
eftersom hemsidan har upplevts som svår att uppdatera. Pga. GDPR har det också blivit
svårare att publicera mötesprotokoll med namn.

