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Information till vårdnadshavare ang nya Skattkärrsskolan 
 
Ombyggnationen går nu in i nästa fas. På torsdag 7 april inleds 
markarbeten för att dra in vatten, avlopp, el och fiber i nya bygget. Det 
innebär en del begränsningar av vår skolgård. Eleverna har under 
perioden 4-6 april fått muntlig information om förändringen. 
  
Följande gäller från torsdag 7 april vecka 14-vecka 21:  
   
Tre ingångar till skolområdet:  

1. Från Skattkärrsvägen, gångväg bakom idrottshallen och in på 
skolgården.  

2. Cykelvägen i norr, förbi Diamanten och in på skolgården.  
3. Från väster, förbi grusfotbollsplanen och trappen upp mellan 

Diamanten och D-huset.  
  
Idrottshall, matsal, slöjdsalar och skolsköterska  
Ingångarna till följande lokaler är ändrade enligt bifogad karta. Gångvägen 
dit kan ändras allt eftersom grävandet fortlöper. Vi kommer att informera 
klasserna löpande om vad som gäller.  
  

Skolbussar  
Skolbussar och taxi lämnar och hämtar eleverna på ordinarie hållplatser. 
Det är gångvägen till och från hållplatserna som är ändrade. Eleverna har 
fått information om detta och vuxna stöttar upp extra de första dagarna.  
 
Biltrafik 
Vi förväntar oss att vårdnadshavare följer de trafikföreskrifter som Teknik – 
och fastighetsförvaltningen har informerat om tidigare. Det innebär att 
elever inte ska hämtas och lämnas med bil på personalparkeringen eller vid 
bussgatan på baksidan av matsalen. Trafikvakter ronderar och bötfäller de 
som parkerar där utan parkeringstillstånd. 
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Fritids  
Morgonfritids flyttas till Igelkottens fritids, IUS, på den norra sidan (se 
kartan). Eftersom närheten/gångvägen till frukostserveringen förändras är 
det än mer viktigt att du som vårdnadshavare lämnar ditt barn senast 7.10. 
Om du kommer senare får du som vårdnadshavare själv ansvara för att 
följa ditt barn till matsalen. Även stängningsfritids är på Igelkotten. 
Opalens och Rubinens ordinarie ingångar är inte tillgängliga för dig som vh 
att hämta ditt barn under denna period. Du måste i stället gå genom 
ingång på norra sidan(se karta), in genom A-huset till respektive avdelning 
för att hämta ditt barn. Det kommer att sitta information på dörrarna. 
  
Cykel  
Vi vill uppmuntra alla som har möjlighet att cykla. Använd cykelvägarna 
norr om skolan och Skattkärrsvägen och parkera vid gymnastiksalen eller i 
norra änden på skolgården.  
 

 
Vänliga hälsningar,   
  
Helena och Johan 

 


