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Omlokalisering av Sverkerskolan 2016/2017 

Nu är det klart hur Sverkerskolans årskurser ska omlokaliseras under läsåret 2016/2017.  

Årskursernas lokalisering nästa läsår 

Blivande förskoleklassen och blivande årskurs 2 kommer att 

finnas på det som nu är Backens förskola, Svartbäcksgatan 

113. Lokalerna kommer att anpassas för skolverksamhet. På 

Backen finns både en stor gård, natur runt hörnet och gott om 

plats inomhus. Det finns många anledningar till valet att 

placera F och 2 på Backen. Hänsyn har tagits t.ex. gällande 

syskonrelationer (det finns betydligt fler möjliga relationer 

mellan F och 2 än mellan F och 1), skolsköterskans hälsobesök 

och vårt faddersamarbete mellan F och 2.  

 

Blivande årskurs 1 kommer att få vara på Hildur Ottelin. Vi planerar för samarbete med 

Eriksskolan och ser goda möjligheter att även använda naturen i närheten på fritids och raster. 

Lokalerna är redan anpassade för skola, de är rymliga och med stora möjligheter för både 

fritids och skola. 

 

Blivande årskurs 3 kommer att vara kvar på Sverkerskolan i hus B även sitt sista år på skolan. 

Eleverna kommer därmed kunna fortsätta att vara i sina nuvarande små klasser även i trean.  

Fortsatt planering 

Vi på skolan kommer nu att planera för att på bästa sätt anpassa organisationen efter de 

ändrade förutsättningarna. Eftersom vi vill ge er en bild av hur vi tänker inför nästa läsår 

bjuder vi in till årskursvisa informationsmöten i januari. Vi kommer inte kunna svara på alla 

frågor i det skedet men en del ska vi kunna berätta om.  
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Datum Tid Vilka  Plats 

12 januari 18:30 blivande förskoleklass  Sverkerskolans matsal 

 

19 januari 18:30 blivande årskurs 1   Hildur Ottelin 

  blivande årskurs 2   Sverkerskolans matsal 

  blivande årskurs 3   fritidsrummet i hus B 

Utökad elevhälsa 

Från nästa termin har Sverkerskolan en förstärkt elevhälsa (det är så vi har prioriterat att 

använda lågstadiesatsningen). Sedan tidigare finns skolsköterska, logoped och 

specialpedagog. Från vårterminen kommer vi utöver detta ha en speciallärare och en egen 

kurator på Sverkerskolan. Psykologtjänsten kommer även den utökas under vårterminen. 

Elevhälsan kommer därmed ha betydligt bättre förutsättningar att stötta eleverna och 

arbetslagen även när skolan är uppdelade på flera ställen.  

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

Johanna Wallin 

Rektor Sverkerskolan
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