Östersund den 8 september 2020, Dnr

Till vårdnadshavare på förskolan Sjöängen
Hej,
Under kommande läsår tar Östersunds kommun ett stort grepp för att lyfta
Östersunds skolor, och med det här brevet vill vi berätta om vad som ska hända –
och lite om bakgrunden till förändringarna.

Vi bygger för en bättre lärandemiljö
Genom Skolbygget Östersund ska elever i Östersunds skolor få en modern och
fräsch lärandemiljö och skolpersonalen ska få sunda och ändamålsenliga lokaler.
Det är en flerårig satsning på kommunens skolor och först ut är Lugnviksskolan
och Sjöängens förskola samt Storsjöskolan, där vi under kommande tre-fyra år
genomför omfattande om- och tillbyggnader samt skapar nya engagerande
utemiljöer.

Varför bygga om och förändra?
Östersund växer och behöver plats för fler elever, samtidigt som många befintliga
skollokaler är slitna. Som en del av arbetet med kommunens skolmiljöer har vi
även behövt se över strukturen med antalet skolor och förskolor, deras
geografiska läge, storlek och status. Till detta kommer att antalet elevplatser ökar
i den centrala staden med etableringen av Internationella Engelska Skolan.
Tillsammans med vårt behov att hitta ersättningslokaler för Lugnviksskolan
under två års tid innebär det här ett antal utmaningar som vi arbetat för att lösa på
bästa och mest ekonomiska sätt.

Vad händer nu?
Ett nyligen utarbetat huvudförslag innebär följande förändringar för stadens
centrala skolor:
• Odenslundsskolan avvecklas som grundskola efter läsåret 2020-2021.
• Norra skolan omstruktureras till att bli en F-3-skola från och med läsåret
2021-2022.
• Parkskolan utökas till en 4-9-skola från och med läsåret 2021-2022.

Odenslundsskolan – så påverkas eleverna
•

•
•

Elever i årskurs F-5 erbjuds möjlighet att välja skola inför läsåret 20212022. Skolvalet sker tidigt under höstterminen 2020 och platser erbjuds
utifrån tillgång på de valda skolorna.
Elever i årskurs 6 erbjuds skolval i samband med ordinarie skolval inför
årskurs 7.
F-5-elever kommer i första hand att erbjudas skolplats på Norra skolan
eller på Parksskolan, beroende på årskurs.

Norra skolan – så påverkas eleverna
•

•

Elever i årskurs 3-5 erbjuds möjlighet att välja skola inför läsåret 20212022. Skolvalet sker tidigt under höstterminen 2020 och platser erbjuds
utifrån tillgång på de valda skolorna.
Elever i årskurs 6 erbjuds skolval i samband med ordinarie skolval inför
årskurs 7.
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•

Norra skolans 3-5-elever kommer i första hand att erbjudas skolplats på
Parkskolan.

Parkskolan – så påverkas eleverna
•

•
•

Nya modulbyggda lokaler skapas för att i huvudsak användas av elever i
årskurs 4-6 samt tillhörande fritidshemsverksamhet.
Utemiljön ses över och förbättras för att även passa elever i årskurs 4-6.
Förändringarna planeras för att påverka skolans nuvarande elever i så låg
grad som möjligt, och för att eventuellt även kunna innebära
förbättringar i form av trevligare utemiljö.

Illustration över förändringarna

Ersättningslokaler för Lugnviksskolan och Sjöängens
förskola
•

Lugnviksskolans elever i årskurs F-3 kommer att använda
Odenslundsskolan som ersättningsskola under läsåren 2021-2022 samt
2022-2023.
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•
•
•

Lugnviksskolan 4-9 samt grundsärskolan 7-9 kommer att använda en
modulbyggd ersättningsskola vid Blomstergården under läsåren 20212022 samt 2022-2023.
Eleverna har rätt till skolskjuts utifrån gällande skolskjutsreglemente.
Sjöängens förskolas tre avdelningar flyttar under 2021-2023 till Lövsta
förskola på Frösön.

Välkommen till informationsmöte
Vi har förståelse för att ovanstående förändringar väcker många tankar och vi
bjuder därför in till informationsmöten. Datum och tid enligt nedan. Då har du
också möjlighet att ställa frågor. Det kommer vara max 50 personer som deltar
vid respektive möte och för sammanboende familjer gäller att en vårdnadshavare
får närvara.
Meddela eventuellt behov av tolk till skolans personal.

Informationsmöten för förskolan Sjöängens vårdnadshavare:
•

24 september kl. 18.00 i Lugnviksskolan samlingssal

Jananders Mattsson
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
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