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Hej 
 
Tiden går fort och snart är det dags att flytta över till Oxelvägens förskola. Flytten går till 
sommaren och här nedan följer lite information till Er. Vi kommer inbjuda till föräldramöte 
längre fram i vår och informera ännu mer.  

 
Oxelvägens förskola blir en ny modern förskola med lokaler och miljö som är anpassade för god 
lärande miljö. En förskola för Lärande – Utveckling – Omsorg. Det blir ljusa och härliga lokaler. 
Gården blir väldigt fin med många ytor för lek och upptäckande – en inspirerande gård som 
ligger nära naturen med skogen inpå knuten som också inbjuder till spännande utflykter.  
 
Idag går ca 100 barn på Sjöängens förskola, den nya förskolan har plats för 160 barn vilket gör att 
verksamheten kommer expandera. Almdungens förskola som ligger bredvid Sjöängen kommer 
stänga och flera av deras barn kommer placeras på Oxelvägens förskola vilket är jättebra, samt 
inflytt av andra barn från Älta.  
 
Under våren ska vi besöka förskolan med barnen, så de får titta in i de nya fina lokalerna så att 
överflytten ska gå så smidigt och tryggt som möjligt.  
 
PRELIMINÄR TIDPLAN:  

 Slutet av Maj – Förskolan är klar 

 Mitten av Juni – Vi får tillgång till förskolan  

 Slutet av Juni – Vi flyttar över allt material och möbler.  

 Juli – Sommarverksamhet tillsammans med Älta skola på Ältas förskolor.  

 5 Augusti – Nya förskolan öppnar. Alla verksamhet startar upp på Oxelvägens förskola.  

 12 -13 Augusti – All verksamhet stängd för planering.  
 
Har Du frågor redan nu om flytten så får Du gärna höra av Dig till Eva Lindroth bitr. 
försekolechef.  
 
Med vänlig hälsning 
Anne Sjö     Eva Lindroth  
Rektor/Förskolechef    Bitr. rektor/förskolechef  
Sigfridsborgs skola    Sjöängens förskola  
anne.sjo@nacka.se   eva.lindroth@nacka.se 
     070-4318277 

Till vårdnadshavare med barn 

Sjöängens förskola  
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