
 

 

 

170406 Till vårdnadshavare Solängsskolan och Nynässkolan F-5 

 
Hej! 
Samarbetet mellan Nynässkolan och Solängsskolan är i full gång. Det är alltid lika roligt när vi möts i 

olika grupper av medarbetare och tillsammans med elevgrupper. 

Elevcoachen med uppdrag att få skolornas elever att lära känna varandra är nu anställd. Han heter 

Robin Andersson och är utbildad fritidspedagog. Robin bekantar sig med elever på de båda skolorna 

och från v.16 börjar eleverna att träffas årskursvis.  

Under påsklovet är det gemensam verksamhet i Solängsskolans lokaler. Ett bra tillfälle för barn och 

pedagoger att lära känna varandra och att bekanta sig ännu mer med byggnaden. 

Medarbetarna fortsätter att träffas på arbetsplatsträffar, fritidspedagogträffar, lärarmöten och 

speciallärarträffar. 

De båda skolorna har från och med april gemensamma elevrådsmöten. 

Vi i skolledningen träffar Gavlefastigheter och har samverkan kring de anpassningar som kommer att 

ske i lokalerna inför höstterminen. De justeringar som kommer att göras inledningsvis är framförallt 

avgränsningar av vissa korridorer och fler toaletter, vilket kommer att möjliggöra fem 

fritidshemsavdelningar. När höstterminen startar kommer vi att ha fyra förskoleklasser och fyra 

fritidshemsavdelningar F-2, en fritidshemsavdelning från åk.3 samt en fritidsklubb. Vi har valt att ha 

flera fritidsavdelningar för att det inte skall vara så många barn i varje grupp.  

 Det kommer även att ske anpassningar av skolgården till yngre barn. Elevråden har varit med och 

önskat bland annat Kingrutor och fotbollsplaner och olika lekmaterial. Något som kommer att vara 

möjligt för oss att i hög grad tillgodose. Eleverna får besked av oss biträdande rektorer om vad som 

görs och när. 

Som vi skrev i förra brevet kommer föräldraforumet den 9 maj att handla om lokaler. Då finns det 

möjlighet för dig och ditt barn att vara med och ha tankar kring den framtida Solängsskolan. Vi har 

bjudit in arkitekt och representanter från Gavlefastigheter.  

 
Hör gärna av dig till någon av oss om du/ni har någon fråga! 
 
Med vänlig hälsning, 
Anci Rehn   Johan Björck   Magdalena Eriksson 
Rektor  Bitr. rektor  Bitr. rektor 
ann-catrine.rehn@gavle.se johan.bjorck@gavle.se magdalena.eriksson@gavle.se 
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