Hej Maria!
Har satt ihop en text som ni gärna får ta med i bladet och som ni ser där så vill vi gärna träffas för att
få idéer kring hur vi kan använda byggnaden på bästa sätt.
Barn- och utbildningsnämnden har nu fattat beslut om den framtida skolstrukturen i Ödeshög. Då
beslutet blev ett förslag att lägga ned skolenheten vid Boets skola kommer ärendet gå vidare till
Kommunfullmäktige för slutligt avgörande.
Vi förstår att många av er som läser detta nyhetsbrev är besvikna och hade hoppats på att skolan skulle
öppna. Särskilt alla de engagerade föräldrar som brinner för Boets skola. Beslutet var också ett tufft
beslut för nämnden att fatta då majoriteten hade som målsättning att öppna upp skolan. Vår förhoppning
är att den utredning som låg till grund för beslutet har vänt på alla de stenar som finns och att det
åtminstone känns som att vi titta på alla frågor.
Med det beslut som nämnden fattat kommer förvaltningen direkt att börja arbeta med fritidshemmet i
Boet. Vår ambition är att ha en verksamhet som håller hög kvalité som gör att alla föräldrar som väljer
Boet ska känna sig nöjda med verksamheten. När det gäller övriga frågor så avvaktar vi fullmäktiges
beslut men om det blir som nämnden föreslagit kommer vi börja titta på dels skolskjutsarnas upplägg
men framförallt användningen av Boets skola.
När det gäller hur Boets skola ska användas vill vi gärna ha en dialog med alla som är intresserade av
frågan. Boets byalag blir en viktig samverkanspart i det arbetet. Så snart Kommunfullmäktige fattat
beslut skulle vi vilja träffas för att se hur vi kan arbeta tillsammans med att få aktivitet i lokalerna.
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