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أولياء االمور مدعوين إلى:

اجتماع للمعلومات والحوار حول التواجد في مكان واحد
لمرحلة ما قبل المدرسة والمدارس
تدعو بلدية فارمدو إلى لقاء إعالمي و حوار بخصوص التواجد المشترك بين دور الحضانة و المدارس ,االجتماع رقمي
و سوف يعقد في سبتمبر  29في الساعه السادسة مساءا 18.00
كبيرا جدًا من الوظائف الشاغرة داخل مدارس البلدية ودور
السبب خلف فكرة االشتراك بالموقع هو أن هناك عددًا
ً
الحضانة ولهذا السبب توجد الحاجة االن إلى التبسيط  ،حيث أن العديد من المباني المستخدمة اآلن ليست األفضل لألطفال
لذلك مكتب هيىة التعليم اصبح لديه مهمه دمج بعض مدارس البلدية ودور الحضانة.

المكان المناسب والجودة العالية
الهدف هو زيادة إمكانية تقديم المباني المناسبة التي يمكن أن تسهم في إنشاء وحدات مدرسية وتعليمية مستدامة تربويًا
وماليًا في فارمدو .سيؤدي التغيير على المدى الطويل إلى حصول الوحدات المتبقية على أفضل الظروف الممكنة للحفاظ
على الجودة والخدمة العالية ،فضالً عن إنشاء أسس جيدة للتعلم والتطوير عند أطفالنا.
سيتم اتخاذ القرار على االقتراح المطروح من قبل لجنة التعليم في أكتوبر ،وفي مجلس البلدية في  28أكتوبر وفي المجلس
المدينة في ديسمبر .سيتم تطبيق التغييرات تزامنا مع بدء المدرسة في أغسطس .2021

المدارس ودور الحضانة المتأثرة
يتعلق االقتراح بالحضانات التالية فاشتابوالك ,اوكرليكان ,بلومكول ,بلوسيببان ,لوكاتتن ,مينيمونكيز و كوتتن.
من بين هؤالء سيتم التحقيق مع بلومكول و اوكارليكان لتطوير المباني و االدارة الحاليه.
سوف يتم انقال حضانة كوتتن بالكامل الى حضانة فوكيلفيك ,يعرض على االطفال في حضانة مينيمونكيز االنقال الى
حضانة مونكمورا ,يعرض على اطفال حضانة لوكاتتن مكان في حضانة هاكهولتا ,حضانة فاشتابوري كانت لفترة موقتة
بانتضار الحضانة الجديدة في شارلوتندال التي سوف تكون جاهزة للبديء في سنة .2021
من المقترح اغالق مدرسة مونكمورا بالكامل ونقلها الى مدرسة إكادال ,ولجعل ذلك ممكنا ,يتم نقل الصف الرابع من
إكادال الى كفارنبيريت .يجب التحقق في فرص االنشطة االخرى المهمة اجتماعيا في مباني مونكمورا المدرسية.
التغيرات في حضانة بلوسببن سيتم البديء بها في اغسطس .2022

جلسة اإلعالم و الحوار  29سبتمبر
ترحب بلدية فارمدو باالهالي و اولياء االمور المتاثرين بالتغير في اجتماع للمعلومات و الحوار في  29سبتمبر الساعه
السادسة مساءا  18.00حيث سوف يتم تقديم االقتراح .بعد ذلك ستكون هناك فرصه لطرح االسئلة عبر وضيفة الدردشة.
سوف يتم ارسال الرابط لالجتماع بشكل منفصل.
المشاركون من بلدية فارمدو هم بيتر بيرجستروم  ،رئيس قسم التعليم  ،سيسيليا ليندبرج  ،رئيس لجنة التعليم  ،فريدريك
سنيبيرج  ،نائب رئيس لجنة التعليم  ،إنغماري الني  ،مديرة الحضانة  ،ماتس لوندستروم  ،مدير المدرسة والمشرف إريك
سانر  ،رئيس قسم التحكم والجودة.

