Bilaga till Bobygdsbla nr. 88
Vårhälsning från Bobygda skola
Efter veckor med vinteraktiviteter och lekar på gården har skidor och skridskor byts till vårskor och
gummistövlar. Det är härligt med ljuset och värmen
som återvänder! Jag vill tacka Erik Eriksson för fin
skridskois som har använts flitigt både på raster, idrottslektioner och fritid. Tack till Jerker Persson som
har dragit skidspår över täkterna, vilket lyx att ha
skidspåret inpå skolknuten. Vi på skolan är mycket
stolta och glada över vår nya slöjdsal. Under jullovet
förvandlades källarlokalen till en fullt utrustad slöjdsal för elever i årskurs 3-6. Salen kommer växelvis
att användas inom textil-och trä- och metallslöjd,
varannan termin textilslöjd och varannan termin träoch metallslöjd. Det finns stora vinningar med en
egen sal då vi lättare kan styra över schemat, våra
elever behöver inte bussas till Ede för slöjdlektioner
som de gjort tidigare år, då spar vi både tid, pengar
och miljö. Dessutom blir det lättare för undervisande
lärare med för- och efterarbete när slöjdsalen finns i
huset. Slöjdsalen kan vi även använda i temaarbeten,
vid elevens-val-dagar och vid andra sammanhang,
vilket är en stor tillgång i undervisningen. I december genomförde skolan en enkät som riktade sig till
alla elever och vårdnadshavare. Enkäten rörde trygghet, undervisning, elevinflytande och arbetsmiljö.
Syftet med enkäten var att identifiera skolans utvecklingsområden. Jag är en stolt rektor som kan
presentera att 98 % av våra vårdnadshavare har svarat ”instämmer helt” (80%) eller ”instämmer till stor
del” (18%) på frågan om de kan rekommendera sina
vänner att söka till Bobygda skola för sina barn.
Tack för ert förtroende! Våra elever och vårdnadshavare är våra bästa marknadsförare. Just nu pågår förberedelser och planering för att ta emot våra nya elever till hösten. Skolan erbjuder 10 platser i varje årskurs och de tio platser som erbjuds i förskoleklass
till hösten är redan fyllda, vilket gläder oss. Till hösten planerar vi för totalt 58 elever. Väl mött!
Johanna Nordqvist, rektor, Bobyga skola

Teater i Bobygda - rättelse
Tyvärr har information om fel teaterföreställning
smugit sig in i Bobygdsbladet, ”Framtiden I Mig” är
det som visas och inget annat. Meddela gärna era
vänner och grannar detta!
Alla platser som betyder något för en. Skillnaderna
mellan Ljusne och Söderhamn, Hudiksvall eller
Gävle som den perfekta staden. Hofors som platsen
dit alla borde längta. Samtidigt alla andra platser.
Platser som vi bott på och som vi kommer från:
Skutskär, Borås, Buenos Aires. Framtiden i Mig är

en föreställning som rör sig mellan dagishämtningar,
yrkesval och föräldrauppror. Mellan glesbygd och
storstad, mellan byalag och världspolitik. Här möts
den som är "tillverkad i en hölada i Söderala" och
den som är "född i en liten by i Burma". De som alla
bjuder in världen i sitt hem. Vad gör man? Hur går
det? Vart tar vi vägen? Vad händer med mina hemligaste hemligheter? Vad betyder skogen för var och
en av oss? I föreställningen ryms ett myller av röster
som ibland rör sig närmare varandra i gemensamma
beröringspunkter. Det blir sakta mildare klimat i
trädgården. Snön kommer inte lika mycket längre.
Företaget har lagt ner. Eller hotar med att läggas ner.
Man försöker att överleva. Man försöker förvalta
marken så att den inte växer igen. Och samtidigt
öppnar sig världen.
”Framtiden i Mig” bygger på ett intervjumaterial av
Mikael Vallström och Lotta Svensson, Forskning
och Utveckling, CFL i Söderhamn. De 50 gävleborgare som intervjuades på Folkteaterns förfrågan har
svarat på frågor om vilka de är, och vad de tror om
framtiden. Framtiden i mig blir den första föreställningen som bygger på detta material.
Föreställningen är en cafésittning där skådespelarna
rör sig nära publiken, en cirkusartist ingår i ensemblen och musiken står musiker från hela Gävleborg
för, bl.a. den kände riksspelmannen Görgen Antonsson. Musiken färdas så med oss genom dessa berättelser och genom Gävleborg.
Arrangörer är Folkteatern Gävleborg och Bobygdens
Framtid säljer fika, meddela gärna vid bokning om
du har matallergi. Ordinarie pris 150:- med scenpass
120:- Ungdom tom. 25 år 80:-. Bokning av biljetter:
Anna 070-340 63 62, Lena 070-256 88 51.
Varmt välkomna!
Folkteatern/Anna Linde

