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Ombyggnation 

Under sommaren går Bäckahagens skola in i en ombyggnadsfas 

som kommer att pågå under fler år framöver. Det kommer löpande 

att läggas ut information angående detta på skolplattformen under 

rubriken ombyggnation.   

 

Det startas med att hus G (nuvarande Pandan) och hus H (lokalen 

för Grundsärskolan) kommer att rivas under sommaren med start 15 

juni. I samband med rivningen kommer delar av skolgården att 

hägnas in och bli byggarbetsplats. Basketplanen vid bilparkeringen 

kommer att bli en etableringsplats.  

 

 
 

Fritidshemsbarn under sommaren kommer att ha sin uteverksamhet 

på solgården och gå runt hus D för att komma dit, detta för att 

undvika byggarbetsplatsen i den mån det går.  

 

Grundsärskolan kommer att vara tre veckor i hus B fram tills de går 

på sommarlov och efter sommarlovet startar de upp sin verksamhet 

på Rågsvedskolan, där de håller till under tiden som 

ombyggnationen sker på Bäckahagens skola.  
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<Ombyggnation> 

 

När höstterminen startar har vi gjort vissa förändringar med 

klassrum eftersom hus G är rivet så då kommer klasserna i de yngre 

åldrarna vara placerade enligt följande.  

 

- Blivande förskoleklass har klassrum och fritids på Skebo 

- Blivande Åk 1 har klassrum och fritids på Höjden 

- Blivande Åk 2 har klassrum i c120, c102, c219 & fritids på 

Solsidan 

- Blivande åk 3 har klassrum och fritids i bottenplan C-huset 

 

Under hösten kommer en ny större tillfällig paviljong ställas på 

plats på innegården där nuvarande hus G (Pandan) ligger nu och då 

kommer det bli ytterligare flytt eftersom tanken är att de yngre 

åldrarna ska vara i den nya paviljongen när den kommer på plats.  

 

Under denna period ska hela skolan renoveras samt att ett nytt hus 

ska byggas där hus H (grundsärskolan) ligger idag, så kommer 

omflyttning ska hela tiden i takt med renoveringen framskrider.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Sabine Albertsson 

Rektor 

 

 

 


