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Information från Urfjälls styrelse
Vårfix på gång på Urfjäll 9:e maj!
Boka upp i er kalender, Urfjälls vårfixarlördag den 9:e maj
Härliga maj är snart i antågande, så också Urfjälls traditionsenliga vårfixarlördag. Då
samlas alla vi som har våra barn på Urfjäll för putsande och fejande. En del mindre
enklare fix och en del andra lite svårare. Boka lördagen 9 maj så att vi sluter upp rejält i
år. Vilka uppgifter som ska utföras återkommer vi så klart om, men precis som tidigare
utgår arbetet gruppvis via de vanliga föräldragrupperna som även städar tillsammans.
Mer detaljerad information om vad som ska göras, kommer vår fastighetsansvarige att
återkomma till, en eller ett par veckor före vårfixardagen. Respektive gruppledare i
föreningsansvarsgrupperna inspirerar och påminner sina grupper, så att så många som
möjligt kommer. Som vanligt samlas vi, förhoppningsvis i solsken, jobbar på och delar en
lunch till självkostnadspris.
VÄLKOMNA!
Lyckad resursinventering – Tack!
Styrelsen vill tacka er som engagerat er och ringt runt och frågat om vad föräldrarna på
Urfjäll kan bidra med till föreningens arbete. Vi har hittat många bra resurser som är
villiga att ställa upp att göra en insats för föreningen. Styrelsen kommer med det i ryggen
fundera på hur Urfjäll kan dra nytta av er på bästa sätt. Vi kanske inte engagerar alla
intresserade, och nu genast. Men vi är tacksamma för att ha fått en bild av möjligheterna
vi har i er, när vi nu börjar planera de arbetsgrupper som behövs för framtiden.
Rektorsrekryteringen fortsätter
Styrelsens rekryteringsgrupp fortsätter i korthet att jobba på rekryteringen av ny rektor till
Urfjäll. Med Pia Nyström som tillförordnad rektor och med ett stort förtroende för
skolans personal, jobbar gruppen vidare med lugn, för att hitta det absolut bästa
rektorsalternativet för Urfjälls behov. Givetvis fortsätter vi att informera regelbundet och
talar om när det är klart.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

