
 

 

Umeå kommun 2017-01-27 

Nyhetsbrev 3: Ny skolorganisation Tomtebo 

Klargörande på aktuella frågor från vårdnadshavare 

Här är förtydligande på frågor som lyfts med oss rektor angående organiseringen av årskurserna f-3 
på två skolor.  

 
Varför var det bråttom att få klar klassorganisationen F-3 på två skolor? 6 februari är det skolval. 
För att föräldrar ska kunna hävda syskonförtur när de välja förskoleklass på Sjöfruskolan eller 
Tomtebogård behöver de veta var äldre syskon har sin placering.  
 
Varför flyttas fler klasser än årskurs 3 till Sjöfruskolan? För att få en bra åldersfördelning på båda 
skolorna valde vi att flytta två klasser i varje årskurs till Sjöfruskolan istället för att ha fyra klasser i 
årskurs 3 och två förskoleklasser. De ger eleverna möjlighet till fler kamrater i närliggande ålder på 
båda skolorna. Det ger också möjlighet för kollegialt utbyte mellan lärare som undervisar i samma 
åldersgrupp.  
 
Vilka lärare får mitt barn? Utgångspunkten är att klasslärare följer sin klass. En pedagog kommer 
även att följa eleverna från förskoleklass till årskurs 1.  
 
Hur säker är utemiljön på Sjöfruskolan för yngre elever? Sjöfruskolan är byggd för elever från 
förskoleklass till årskurs 9. 2013/14 gick det elever i årskurs 1 på Sjöfruskolan och innan högstadiet 
startade år 2009 hade vi förskoleklass på båda skolorna. Trafiksituationen har sedan dess förändrats 
och oro för säkerheten har lyfts. Skolledningen ska tillsammans med representanter från 
verksamheten träffa fastighet i februari för att gå igenom säkerheten i innemiljön och utemiljön på 
Sjöfruskolan. 

 
Hur kommer klasserna och fritids organiseras på Sjöfruskolan? 
Förskoleklass – årkurs 3 kommer att ha sina klassrum och fritidsverksamhet i skoldelen som är 
närmast Sjöfruvägen. Eleverna i årskurs 4-6 kommer i huvudsak att flytta till de lokaler som årskurs 7-
9 nu använder, det vill säga klassrummen kring torget i anslutning till huvudentréen. Eleverna i 
årskurs 4-6 får även en egen avdelning för fritidklubb.  
 

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  

 


