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Bilera izan dugu aste honetan.

Erabaki asko hartu behar ziren, dugun egoerari aurre egiteko eta hori egiten saiatu gara.

Jaurlaritzaren erantzun ofizialik eta bilerarako deialdi ofizialik ez dugu oraindik. Horren ondorioz, eta analisi 
ekonomiko baten ostean, zerbitzua noiz arte mantentzeko ahalmena dugun kalkulatu dugu:
Maiatzean ezingo dugu jantokiko zerbitzua, orain ezagutzen dugun bezala, eskaini. 
Apirilaren 30ean, ostirala, izango litzateke zerbitzua eskaini ahalko genukeen azkeneko eguna. 

Hurrengo boletinetan jakinaraziko dugu beraz, egoeraren berri emanez, maiatzetik aurrera emango dugun 
zerbitzua, Gascarekin landu beharko zerbait izango baita.

Hori horrela izanik, Apirilaren 12tik aurrera gure aldarrikapenak publikoak egingo ditugu eta mobilizazio 
ekintzak egiten hasiko gara (beherago xehetasun gehiago). Egun horretan ere, medioetara prentsa ohar bat 
bidaliko dugu.

Guraso Elkartetik zabaldu nahi dugun mezua da, zuek denon laguntza eta inplikazioa behar dugula honetan. 
Gure eskaera entzun beharko dela eta gure borroka ezin dela apirilaren 30ean bukatu. Maiatzetik aurrera ere, 
gure jantoki ereduaren alde lanean jarraitu beharko genuke. Zentzu horretan, Diruzaintza Batzordeak eta 
Jantoki Batzordeak lanean jarraituko dugu Maiatzaren 1etik aurrera zer? horretan. 

Ondorengo boletinetan informazio gehiago zabalduko dugu. Izan ere, egoera alda daiteke Jaurlaritzaren 
erantzun bat etorriko balitz.
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Beren idazkaria telefonoz deitu digu. Txostenak aztertzen ari dira eta eskatzen dugun hitzordu horretan 
sailburuordea ere egoteakoa dela. Horrek, agenda koordinazioan berehalakotasuna zaildu egiten du. Guk, 
larrialdia helarazi diegu berriro ere, eta gure zerbitzua eskaintzeko data topea jakinarazi diegu.
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Mobilizazioak antolatzeko lan talde bat sortu dugu. Gutxi batzuk izena eman duzue, baina jende gehiago behar 
da. Benetan oso inportantea da denon inplikazioa eta ekintza puntualetarako bada ere, laguntza beharko 
dugu. Itxaso Gonzalez (LH1 eta LH2n ditu alabak) izango da lantalde horren arduraduna.
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Izena emateko modua berdina izaten jarraitzen du, Jantoki Batzordeko emailera mezua: Laguntzeko prest 
gaiarekin). Orain ere, Itxasori komentatuta lantalde horretan sar zaitezkete nola edo hala . WhatsApp talde bat 
sortuko dugu talde horri hasiera emateko. Zuen telefono zenbakia errazten baduzue email horretan eskertuko 
genuke.

Hiru ekintza pentsatu ditugu, eta horiek kudeatzea eta aurrera eraman beharko lituzke talde horrek, beti ere 
Guraso Elkartea edozein kontsultarako hor izanik:

 1. Atzera-kontaketa bat. Ikastolako BotikaZahar fatxadan atzerakontaketa bat ipini nahi dugu   
 Apirilaren 12an. Handia.  Egunero zenbakia aldatzen joan beharko genuke.

 2. Ostiral erreibindikatiboak. Apirilaren 16an, 23an eta 30ean. Modu batean edo bestean 
 erreibindikazioak antolatzeko. (BotikaZahar errepidea moztu eskola irteeran, bokata jana kalean,
 kalejira Jaurlaritzako egoitzaraino…)

 3. Komunikazio estrategia. Aldarrikapen ekintzekin batera komunikazio estrategia bat antolatuko da  
 Komunikazio batzordearen koordinazioarekin eta ahalik eta jende gehien inplikatuz ikastolako komuni- 
 tate osokoak. Lan eremu ezberdinak bultzatzea ikusten dugu: Sare sozialak (Gure jantokia bizirik   
 lelopean), prentsa ohar bat ateratzea apirilaren 12an gure egoera azalduz eta ekingo ditugun mobiliza- 
 zioen berri emanez, bideo bat egitea, lan grafikoa, webgunean nabarmentzea gaia…

Komunikazio-ekintzek bozeramailearen figura behar dute, eta Juntak María Gutiérrez Guraso Elkarteko presi-
dentea jotzen du zeregin horretarako pertsona egokitzat.

--

Guraso Elkarteak beharrezkotzat eta ezinbestekotzat jotzen du hezkuntza-komunitate osoaren inplikazioa eta 
laguntza (OOGa, ikastolako zuzendaritza, irakasleak, familiak eta ikastolako langileak). Egoera honek, modu 
batera edo bestera, guztioi eragiten digu, eta garrantzitsua da elkartuta egotea.
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Udaleko ordezkariarengatik jakin dugu Udaleko Hezkuntza sailak eta alkateak berak ere gure jantokiaren egoe-
raren berri dutela.  Beraien aldetik, eginbeharreko guztia eginda dutela adierazi digute, eta Eusko Jaurlaritza-
ren esku utzi dute arazoa konpontzeko beharra.
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Bilera bat eskatu digute. Pazko astean egitekoak gara.

Interlokuzio areagotzen saiatuko gara,  apirilaren 30tik aurrera planteatzen diren alternatibak lantzeko. 
Batzorde ekonomikoak eta Jantoki Batzordeak eramango dugu interlokuzio hori.

Langileen egoerak eta jarraipenak arduratzen gaitu eta guztiok bat egitea gustatuko litzaiguke.
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Aste honetan Udaleko Osasun Ikuskaria ere ez da etorri.

---

Eskerrik asko zuen arretagatik.

Edozein zalantza argitzeko, idatzi helbide honetara: jantokia@deustukoikastola.eus

------
Jantoki Batzordea
www.deustukoikastola.eus


