
 

 

Umeå kommun 2016-12-16 

Nyhetsbrev 1: Ny skolorganisation Tomtebo 

Arbetet med ny skolorganisation har påbörjats  

Arbetet med att genomföra en ny organisation för eleverna på Tomtebo har påbörjats. Vårt 
övergripande mål i genomförandet av ny organisation är: likvärdig utbildning, elevers trygghet och 
höga studieresultat. Elever som bor på Tomtebo får sin skolgång i en hållbar organisation som 
behåller och utvecklar verksamhetens kvalitet. Vi jobbar efter strategierna delaktighet, 
kommunikation, risk och konsekvensbedömning samt handlingsplaner. 
 
I början av vårterminen kommer rektorerna att planera in aktiviteter kopplade till respektive delmål. 
Redan nu har pedagogerna fått i uppgift att lyfta fördelar och nackdelar med två alternativ på hur vi 
kan använda Tomtebogårds lokaler när vi ska bli en skola för förskoleklass upp till årskurs tre. Nästa 
vecka kommer eleverna att prata om vad de ser för fördelar och nackdelar med de två alternativen.  
 
Alternativ A innebär att eleverna går kvar på samma avdelning från förskoleklass upp till årskurs 3  
 
Alternativ B innebär att tre avdelningar har elever i förskoleklass till årskurs 2 och att alla elever 
flyttar och går på samma avdelning i årskurs 3. 
 
Rektorer kommer att fatta beslut i början av januari. Efter facklig samverkan blir vårdnadshavare 
informerade.  

 
Från hösten blir det möjligt att välja två skolor på Tomtebo. Två grupper kommer att gå på 
Sjöfruskolan och tre grupper på Tomtebogård. Vårdnadshavare som har barn som ska börja i 
förskoleklass kommer efter jul få ett informationsbrev om öppet hus 30 januari.   

 
Vi har i veckan haft en träff med projektledare som ska arbeta med säkerhetsfrågor i utomhusmiljön. 
Det handlar bland annat om hur vi gör skolvägen säker för de äldre barnen som ska gå på Norra 
Ålidhem och utemiljöns säkerhet för de yngre barnen på Sjöfruskolan.  

 
Vi kommer under våren skicka er nyhetsbrev via veckobreven i lärum. Informationen kommer även 
att läggas ut som nyhet på hemsidan så att övriga vårdnadshavare och boende på området kan följa 
arbetet. Har du frågor är ni alltid välkomna att lyfta den med ditt barns rektor eller skicka in den via 
FAQ-funktionen på hemsidan.  

Med vänlig hälsning 

Rektorerna på Tomtebogård och Sjöfruskolan  


