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Till vårdnadshavare Solängsskolan och Nynässkolan F-5

Hej!
Nu har ytterligare en månad gått och det är dags att stämma av vår planering och informera er om
pågående processer.
Under februari har lärare, förskollärare och biträdande rektorer mötts kring planeringen av det
centrala innehållet i undervisningen för de olika ämnesområdena. Vi har nu en gemensam plan
kopplad till läroplanens mål och riktlinjer. Fritidspedagogerna har planerat fritidsverksamheten inför
hösten. Det har också varit gemensam arbetsplatsträff för samtliga medarbetare.
Under vecka 9 byter förskoleklasserna på Nynässkolan lokaler. Nynäsparkens förskola som har haft
lokaler i Nynässkolan har flyttat ut. Förskoleklasserna byter lokaler för att ge plats åt de byggarbeten
som skall göras inför starten i augusti. Den här veckan har vi, med stöd av flyttsamordnaren, också
börjat rensa ut och sortera möbler och material på båda skolorna.
Skolarbetet och förberedelserna inför hösten flyter på bra på båda skolorna.
Den 21 februari bjöd vi in till föräldraforum. Det kom föräldrar i olika omgångar med start kl. 15.00.
Samhällsbyggnad, Trafik fanns på plats för att ta emot frågor och önskemål som rör skolväg och
trafiksituationen runt skolan. Det finns fortsatta möjligheter att lämna synpunkter och idéer direkt:
trafik@gavle.se Längre ner finns en sammanställning av de frågor och svar som vi samtalade kring
under eftermiddagen.
Övrigt som är pågående är att vi i ledningen kontinuerligt möter Gavlefastigheter för planeringen av
terminsstarten 2017. Vi blickar också framåt mot en nyrustad skola som så småningom skall finnas på
plats och vara anpassad för dagens styrdokument och undervisning. Föräldraforumet den 9 maj
kommer att handla mer om nuvarande och framtida lokaler.
På nästa föräldraforum den 3 april kl. 15.00 – 18.00 är temat trygghetsarbete och skolans
trygghetsteam kommer att vara på plats.
Hör gärna av dig till någon av oss om du/ni har önskemål kring något specifikt tema eller ytterligare
innehåll på vårens föräldraforum!
Med vänlig hälsning,
Anci Rehn
Johan Björck
Rektor
Bitr. rektor
ann-catrine.rehn@gavle.se johan.bjorck@gavle.se

Magdalena Eriksson
Bitr. rektor
magdalena.eriksson@gavle.se

Frågor och svar
De frågor som var återkommande under föräldraforumet den 21 februari var:

Hur kommer klassbildningen att gå till?
Frågan om vad som är viktig för varje elev ställs under utvecklingssamtalen som pågår mellan
sportlov och påsklov. Efter påsklovet påbörjas processen med att bilda de nya klasserna.

När får vi besked om den nya klassen?
Besked om nya klasser ges under v.21 Klasserna kommer att träffas innan sommarlovet börjar.

Hur förebygger vi mobbing och skillnader i status?
I skolans värdegrundsuppdrag ingår det att arbeta för alla människors lika värde. Utöver det ordinarie
arbetet har vi anställt en elevcoach med uppdrag att arbeta med att skapa gemensamma aktiviteter
och värdegrundsövningar där elever från de båda skolorna lär känna varandra. Det arbetet fortsätter
under höstterminen för att trygga en bra start. Ett förebyggande arbete kring bland annat raster
planeras in. Skolorna har sedan årsskiftet en gemensam Likabehandlingsplan och plan mot kränkande
behandling. Trygghetsteamen på båda skolorna deltar i gemensamma utbildningsinsatser.

Tycker ni att det finns tillräckligt med tid?
Vi i ledningen är trygga med den tidsplan som vi har arbetat fram. Förutsatt att inget oväntat sker ser
vi att tidsplanen håller.

Varför föräldraforum och inte föräldraråd?
Varje vårdnadshavare är viktigast för sitt barn. Vi i skolan vill ha ett gott samarbete med varje familj.
Genom att bjuda in till öppna föräldraforum med olika teman ges vårdnadshavare möjlighet att delta
vid de tillfällen man själv önskar och kring de frågor som intresserar. Det kommer liksom tidigare att
finnas möjlighet att ha enskild dialog med klasslärare och skolledning om frågor som rör det egna
barnets förutsättningar och behov.

Var kommer klassrummen att vara?
Det är inte helt klart ännu. Vi har kontinuerliga möten med Gavlefastigheter där vi tittar på
lokalfrågorna.

Fritids och förskoleklasser, var?
Det är i det närmaste klart. Återkommer så snart vi har ett definitivt beslut.

Vad gäller kring rust av skolan?
Återkommer med tidplan och planering för den så snart det är fastställt. Enklare åtgärder sker inför
terminsstart 2017. Rusten påbörjas under 2018.

Antal elever per klass?
Vi kan inte ge något exakt antal ännu. Skolans ekonomi baseras på elevpengen och den avgör i sin tur
hur den slutliga organisationen kommer att se ut.

Kommer det att bli paviljonger?
Den planering som pågår just nu är att verksamheten skall rymmas i befintliga lokaler. Behov och
möjligheter ses över kontinuerligt.

Föräldraforum Solängen Nynäs 2017-02-21
Anteckningar från Samhällsbyggnad, avdelning Trafik.
Önskemål och frågeställningar som togs upp under mötet:
* Önskemål om vandrande skolbussar från Nynäs/Nordost
o Gärna involvera t ex Rapatac för att gå med barnen i den vandrande skolbussen
o Hur göra med föräldrar som pratar olika språk?
o Fylla på med cyklande skolbuss så småningom?
* Hur göra med de barnen som är små och valt Nynäs, t ex boende i Sätra? Avlämning vid Nynäs och
vandrande skolbuss vidare till Solängen?
* Skolbuss från Mårtsbo till Hemlingby, finns möjlighet att stanna på vägen? Inte möjlighet att åka
med skolbuss om man valt skola (som det handlade om i det aktuella fallet).
* Allmän oro kring trafiksäkerheten kring Solängen (belysning, övergångsställen, reflexer, bilisters
beteende runt skolan)
o Blinkande skyltar för uppmärksamhet?
o Dela ut extra reflexer?
o Hastighetssäkrande åtgärder?
o Staket mot gatorna, för att ringa in skolgården?
o Särskilt fokus/utbildning kring trafiksäkerhet för eleverna som ska gå mellan skolorna?
* Frågetecken kring avståndet mellan skolorna
* Oro kring trafiksituationen vid Solängen mot Majorsgatan
* Önskemål om hållplats för 3an vid Nynässkolan
* Önskemål om hämta /lämna fickor på Bergsgatan liknande de nybyggda på Västerbågen utanför
Fridhemsskolan.

