
 
 

Detta informationsbrev innehåller flera för föreningen viktiga saker som vi vill berätta om. Det gäller 
viktiga saker både för förening, skola och den långsiktiga utvecklingen. 
 
Vårt fina vindskydd – tvunget att rivas 
Det fina vindskyddet som byggdes upp på höstfixardagen har plockats ned och körts bort. Det visade 
sig att vår tomtgräns gick längre upp på skolgården än vad vi trodde, och att det krävdes bygglov. 
Kommunen hotade därför med sanktionsavgifter om det inte omgående togs bort. På kommunens 
anmodan och utan alternativ var vi därför tvungna att akut och omgående plocka ned det. Vi beklagar 
misstaget från vår sida. Tyvärr gick det inte att lösa på annat sätt än att också gräsmattan skadades. Vi 
har försökt jämnat ut körspåren så att barnen inte ska snubbla och göra sig illa när leran fryser till igen. 
Bättre återställning av ytorna kommer att ske längre fram i vår. 
 
Skola – ingen sjätteklass hösten 2016 
Vi vill repetera vår tidigare information om att det det inte blir en sjätteklass till hösten 2016. Ni som 
har barn i femman, om ni inte redan gjort det, behöver alltså söka plats för era barn på annan skola för 
det sjätte skolåret. Om och när en sjätte årskurs kommer till stånd på Urfjäll beror bland annat på 
lokalfrågan.  
 
Byggplanerna – Nybygge för dyrt enligt kalkylerna 
Vi har tillfälligt stoppat vidare arbete i byggnationsfrågan då de kalkyler som vi har fått presenterade 
för oss är för dyra. Vi skulle helt enkelt ha hamnat i en byggnation vi inte har finansiering för. Vi 
behöver därför titta vidare på andra alternativ och förslag som har getts till styrelsen, bland annat 
under årstämman. Behovet av fler elever på skolan kvarstår dock, för att säkra den långsiktiga 
finansieringen för både verksamheten och fastighetsunderhållet. Den förändrade detaljplanen för 
skolområdet ger utrymme för framtida möjligheter att bygga till men tillsvidare får vi utreda 
alternativa lösningar. 
 
Skolverkets inspektion – korrigeringsarbetet är i full gång. 
Som en del redan har läst i lokaltidningarna så har Skolinspektionen inspekterat skolorna i kommunen. 
De flesta skolor har fått anmärkningar, så också vi. Det är som ni redan kunde läsa tidigare under 
hösten ingen direkt överraskning för styrelsen och föreningen. Vi har varit proaktiva redan innan 
inspektionen på att titta på vårt kvalitetsarbete och vår roll som huvudman. Vad gäller sakfrågan pågår 
det redan sedan tidigt i höstas en genomgång och uppdatering av just det systematiska kvalitetsarbetet. 
Styrelsens rekrytering av rektor förra våren är också en del i att få rätt person på plats för att utveckla 
skolan enligt de krav som ställs från Skolverket. Vi är alltså gott med där! 
 
Extra föreningstämma – anmäl ditt intresse för styrelsearbete till valberedningen! 
Vi kommer att stadgeenligt kalla till en extra föreningstämma. Denna kallelse kommer ske i en separat 
kallelse med de punkter som då kommer att behandlas. Bland annat finns behov av en revisor, då en av 
våra revisorer har flyttat utomlands. Är du intresserad av revision eller att ingå i styrelsearbetet och ta 
med Urfjäll in i framtiden, kontakta Urfjälls valberedning och berätta vad du vill bidra med.  
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