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Information från Urfjälls styrelse
Det nya året för med sig nya utmaningar för arbetet i Urfjälls styrelse.
Det pågår många frågor som tillsammans ska stärka Urfjäll. Ny rektor
ska rekryteras, byggnadsplanerna och byggplaneprocessen fortgår,
enkäter ska skickas ut samtidigt som verksamheten ska utvecklas och
förvaltas. I detta extraordinära läge efterlyser vi hjälp från flera
engagerade föräldrar. Situationen går i korthet att sammanfatta med,
att vi som förening nu behöver arbeta med gemensamma krafter för att
nå våra mål.
Rektorsrekrytering – intressanta sökanden
Just nu arbetar rekryteringsgruppen i styrelsen intensivt med att intervjua de sökande
kandidaterna till att bli Urfjälls nya rektor. Det finns flera bra sökanden som ska bedömas
av såväl styrelse som personalrepresentanter. Utmaningen blir glappet som uppstår
mellan att Mette slutar vid sportlovet, tills att den nya rektorn tillträder. Styrelsen har
idéer på hur detta kan lösas på ett så bra sätt som möjligt för verksamheten och till
trygghet för barnen. Personalen på skola och förskola kommer säkert känna ett extra
ansvar och belastning under den perioden. Då är det viktigt att vi som föräldrar ger stöd
och uppmuntran till våra duktiga pedagoger och annan personal som gör skoldagen bra
för våra barn.
Byggplanerna och årskurs 6! –skisserna börjar ta form
En tillbyggnad är en förutsättning för att bereda plats för en ny årskurs 6. Styrelsens
förhoppning är att byggarbetet ska starta redan kommande höst. Byggplaneprocessen
fortsätter hos kommunen samtidigt som det börjar tona fram skisser som är mycket
tillfredställande. Grundtankarna i skisserna; visar på lösningar som säkrar de viktiga
värden som Urfjäll har. Speciellt läggs vikten vid småskalighet, miljö och yttre
utformning som höstfixenkäten visade på var viktigt. Styrelsen inser samtidigt att det
kommer bli en stor ansträngning för att lyckas med planerna när väl ett bygglov getts och
ett eventuellt bygge drar igång. Då behövs fler föräldrar med engagemang i hanteringen
av allt som en byggprocess och expansion medför.
Kompetensinventering – det du kan, kan Urfjäll behöva!
Under våren kommer styrelsen ta hjälp av några av er att inventera vilka resurser vi har
bland oss föräldrar, som kan bli till stöd i våra olika processer. Så var beredd på att bli
tillfrågad om DU kan kontakta några föräldrar på skolan för att fråga dem vilka
kunskaper de kan bidra med. Ni andra, fundera på om det är något du kan bidra särskilt
med!

Redan är det några som har utryckt möjlighet att bidra med sin kunskap och engagemang.
Detta kommer vara otroligt viktigt och värdefullt när vi så småningom kommer varva upp
arbetet med framför allt byggnationen som ska möjliggöra ett sjätte skolår och en
långsiktigt trygg ekonomi.
Stor gåva till Urfjälls Vänförening – Tack på barnens vägnar!
Som ni känner till så kanaliserar den fristående Vänföreningen till Urfjäll medel som
skolan söker för barnens räkning. En kompisgunga är ett sådant ändamål som barnen
särskilt jobbar på att få förverkligat. Styrelsen har glädjen att få berätta att en större
anonym gåva har getts till Vänföreningen just för det ändamålet. Ett stort tack till den
som gett gåvan, vi vet att det kommer göra barnen mycket glada! Medel från
vänföreningen kommer under våren också gå till att bekosta Urfjälls T-shirts till
nytillkomna skolbarn.
Föreningsansvarsgrupperna ”Städgrupperna” – än slank han dit och än slank…
Vi vill uppmuntra till fortsatt gott och engagerat arbete i våra grupper som städar och
fejar på helgerna så att barnen har en ren skolmiljö. Det är en bra chans att lära känna
varandra och inte minst för nya familjer att komma in gemenskapen och vår
Urfjällsatmosfär. Så ni som har varit med ett tag, ta väl hand om våra färska förmågor!
En liten extra sak som gäller nu under vintern är att det rätt ofta blir halt på skolgården.
Även om personalen sandar när barnen är ute, hinner de inte alltid med alla gångbanor,
och särskilt på morgonen kan det vara isigt. Ni som vill och kan får jättegärna hjälpa
verksamheten med detta. När ni märker att det är halt och isigt, ta lite sand från sandlådan
och sprid ut på de gångstråk som leder till och från ingångarna. Detta är ingen uppgift
som är beslutad att ni SKA och måste göra. Det är mer ett förebyggande förslag så att vi
eller kanske våra egna föräldrar inte halkar och skadar sig när de hämtar sina barnbarn.
Kanske kan den grupp som ansvarar för städningen aktuell vecka tänka lite extra på om
det behöver strös ut lite sandkorn.
Med detta så tackar vi för din uppmärksamhet!
Vänliga hälsningar
Styrelsen

