Informationsmöte om återuppförandet av Sandsbro skola
Vi är mycket ledsna för att inbjudan till mötet den 11 juni kom till dig som vårdnadshavare
samma dag. Tyvärr inträffade ett missöde med de inbjudningar som skickades i slutet på v.22.
Detta upptäcktes inte förrän i söndagen den 10 juni och därför kom mailen fram alldeles för
sent.
Nedan presenteras vilka som medverkade vid mötet från utbildningsförvaltningen, Växjö
kommun och Vidingehem, och därefter sammanfattas mötets viktigaste information.
Sophie Svensson Bruschi, rektor
Charlotte Airosto biträdande rektor
Gunilla Gustafson , områdeschef Östra
Håkan Strandmark , delprojektledare utbf
Henrik Vernersson, fastighetschef Vidingehem
Peråke Janén, VD Vidingehem
Sammanfattning av mötets viktigaste punkter;
Ett positivt läsår för Sandsbro skola
Sophie och Charlotte sammanfattade senaste årets arbete på Sandsbro skola, som positivt och
framgångsrikt för barn, elever och personal. Att lösa idrottsundervisningen har varit en nöt att
knäcka, men lösningen på HPC och Idrottskliniken samt friluftsdagar har fungerat väl.
Byggprocessen för att upprätta tillfälliga och nya lokaler för Sandsbro skola
Håkan Strandmark fortsatte med att beskriva byggprocessen i Växjö kommun, från initiativ
till inflyttningsklar lokal där delprocesser och politiska beslut kommer i en viss bestämd
ordning. Flera beslut ska tas i nämnderna på vägen och programarbete och upphandling är två
stora delar av processen.
Tidslinjen nedan visar händelser ända sedan branden den 1 januari 2017.

Särskilt aktuella tidpunkter är färdigställandet av den tillfälliga gymnastiksalen och att det
finns en planerad byggstart för det nya B-huset.
Fastighetschef Henrik Vernersson beskrev arbetet med att hitta snabba lösningar för idrotten,
som alternativ för att skjutsa eleverna några år till annan skola för idrott. Först fanns planer på
tält, men sedan dök den lösningen upp som nu snart är på plats - en tillfällig gymnastiksal. Att
detta bygget har tagit så lång tid beror på att bygglovet har överklagats och därtill en hård
vinter som försvårat arbetet, men snart är den klar. Det finns ett bygglov på 5 år för den
tillfälliga lösningen och efter att B-huset är klart byggs den permanenta idrottshall som nästa
steg.
Skisser på den nya skolan
Bilden nedan visar en skiss på Sandsbro skola återuppbyggd. En byggnad i två plan med
klassrum, musiksal, personalutrymmen, elevhälsa, kontor. Det glasade partiet på bilden är
bibliotek.
Ny huvudentré från gården gör en säkrare miljö för eleverna. Trafiksituationen löses med
bussanslutning och ”kiss and goodbye ” zon samt parkering.
Planerad inflyttning beräknas till höstterminen 2020

Frågor om utemiljö
Frågor kom från föräldragruppen om skolans utemiljö med önskemål om åtgärder på både på
kort och på lång sikt. Vi ser över vilka åtgärder som kan göras redan till terminsstarten och
återkommer.
Nästa informationstillfälle
Nya informationsmöten kommer att hållas i samband med bygglovsansökan och senare också
inför byggstart.
Vänliga hälsningar,
Gunilla Gustafsson
Områdeschef, Östra

Sophie Svensson Bruschi, rektor Sandsbro skola
Charlotte Airosto, biträdande rektor Sandsbro skola

