Till dig som har barn
på Bråviksskolan
2014-10-08

Dessa frågor har kommit in från er föräldrar kring flytten av Bråviksskolan. Jag har
här försökt sammanställa och svara utifrån det vi vet i dagsläget.
1. Det finns inte plats för alla dessa nya barn, vart ska de ta vägen? Vad blir
det för miljö för våra barn och pedagoger att vistas i, grundtryggheten
försvinner. Hur ska denna verksamhet fungera med så många extra barn på
Lindöskolan.
Svar: Vi är medvetna om att mycket rördes till av den situation vi nu blev satta
inför. Nu under den första tiden prioriterar vi barnens trygghet och säkerhet. Vi vill
att alla ska förstå vad som händer. Därför är det viktigt med vuxna som visar lugn,
som hela tiden finns närvarande och möter barnen i de frågor som uppkommer. Vi
jobbar för fullt med att få allt att fungera med logistiken. Vi hoppas att allt så snart
som möjligt faller på plats. Ni kommer bli informerade om hur vi arbetar via vår
hemsida.
2. Hur går det med uppdateringen av hemsidan, lindoenheten.se, är
konsulterna klara med pushmail-funktionen? (pushmail-funktionen = om
sidan uppdateras så skickas det ett mail automatiskt till alla föräldrar)
Svar: Vi har tryckt på och vill att det ska komma igång så fort som möjligt. Ni får
information så snart vi får besked att denna funktion finns tillgänglig.
3. Jag undrar hur det kommer gå till på morgonen när barnen åker från
Bråviksskolan till lokalen på Kvarngatan! Åker alla 4: or 5:or o 6: or
samtidigt? Ska alla gå av o gå in genom en entré, känns som det kan bli kaos
då!
Svar: Bussarna hämtar upp alla vid Bråviksskolan. Barnen kommer få veta exakt
var och till vilken vuxen de ska gå för att gå på ”sin” buss. Det kommer finnas
bussvärdar i båda färdriktningarna som lotsar barnen på ett säker sätt in och ur
bussen.
4. Om vi förutsätter att Bråviksskolan renoveras och besiktigas under det
kommande halvåret, hur kommer man sköta den framtida kvalitetssäkringen
av inomhusklimatet?
Svar: Det finns en plan för hur inomhusklimat hanteras. OVK görs vart tredje år,
som är en ventilationskontroll. Sedan ronderar förvaltningsentreprenören var 14:e
dag för att se att allt med temperatur, vatten, byggnaden och ventilationssystem etc.
fungerar. Det är ett samspel med verksamheten hela tiden där saker som inte
fungerar direkt åtgärdas.
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5. Min son i 4:an har kvar sina gummistövlar på skolan. Går det att komma åt
dem på något sätt? Kan till exempel hålla öppet en stund måndag morgon så
han (och andra) kan hämta sina saker?
Svar: Bråviksskolan har hållit öppet mellan 6:30-8:00 och 15:00-16:00 tisdag och
onsdag denna vecka. Skulle det visa sig att det finns saker kvar återkommer vi med
fler tider att öppna upp för att hämta saker som finns i tamburerna.
6. Är det öppet, hela dagarna, på fritidsgården CGA på studiedagarna, 910/10?
Svar: All information gällande 10-12 årsverksamheten på CGA finns på vår
hemsida längst upp. Man kan klicka sig fram dit.
10-12-årsverksamheten på CGA håller öppet på studiedagarna följande:
Torsdag 9:00-17:00
Fredag 9:00-17:00 (Denna dag ska de åka iväg med buss så det är viktigt att vara
på plats till 9:00)
7. Eftersom all undervisning ska äga rum i Kunskapsgymnasiets lokaler fr o m
mån 6/10, så undrar jag om mitt barn kan åka tillbaka till Lindö efter
hemspråksundervisningen?
Svar: Gällande modersmål så kommer vi att diskutera det på studiedagarna. Vi
tänker att modersmålsundervisningen bör vara i Lindö så att eleverna kan åka med
samma buss hem som övriga elever. Undervisningen ligger utanför skoltid och vi
återkommer till dem som detta är aktuellt för.
8. Hur är innemiljön på Lindö Gård? Det är inte fuktskadat eller har annat
som påverkar luften?
Svar: I dagsläget ser vi Lindö Gård som en temporär lösning. Byggnaden har stått
tom i 3 år men har blivit ronderad av förvaltningsentreprenören hela tiden. Det vi
ser nu är att den inte har någon fuktskada eller annan skada. Men om vi märker och
ser att vi inte kan bedriva verksamhet där så kommer vi hitta en annan lösning.
Med vänlig hälsning,
Lena Rödin
Rektor på Lindöskolan

