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Hej där hemma! 

 

Nu har terminen dragit igång och verksamheten inom fritids likaså. Inför vårterminen har vi gjort våra 

första större ändringar i verksamheten med anledning av bygget av vår nya skola. Klass 5A och 6 har 

tillsammans med Solrosens fritids flyttat över i samma del som 7-9. De håller nu till i de gamla omgjorda 

lokalerna som tidigare var museum.  

 

Under skoldagen innebär det här, att rastaktiviteter sker på den gemensamma skolgården som tidigare, 

men att lektionssalen är flyttad. Ingen stor skillnad, mer än att vi fått ett litet avstånd till skolgården. 

För Solrosens fritids innebär det att verksamheten flyttat till två nya lokaler och även att de fått ett ökat 

avstånd till lokalerna. I gengäld kan de gå inomhus för att komma till och från mellanmål.  

 

För att komma till lokalerna har det, från och med tisdag 15/1, skett en förändring. Den gamla vägen in 

till 7-9 / museet stängs och vi kommer att gå runt etableringen (byggarbetsplatsen) enligt bif. karta.  

Anledningen är att vi inte vill att Skanskas byggtrafik ska äventyra säkerheten för våra elever, då 

ombyggnationen nu har börjat i trätekniska och hus D. 

 

Hämtning av elever från fritids ska helst ske samma väg som är utmärkt på kartan. Alternativet via den 

nya entrén mot sporthallen, kan innebära att ni går om varandra. Under vecka tre kommer Solrosen att 

vara ute på skolgården från kl. 16, för att underlätta hämtning. 

 

Vi är medvetna om att det kan uppstå vissa problem med logistik för er med barn på båda fritidshemmen, 

men vi vet också att om vi hjälps åt, så kommer det här att gå utan problem. 

 

Med vänlig hälsning och hopp om gott samarbete i ombyggnadstider! 

Rektor och personal på Celsiusskolan och fritidshemmen 

 

 

 

 

 

 


