
SIGFRIDSBORGS SKOLA 
INFORMATION OM SKOLBYGGET FÖR 
ALLA ELEVER!
Visas vecka 10 



Hej alla elever på Siggan!

Med hjälp av de här bilderna kommer Din lärare berätta om 
skolbygget som nu drar igång.

Hoppas att ni alla elever på Siggan får den information som ni 
känner att ni nu behöver så det blir så bra som möjligt under 
byggtiden – hjälps vi åt kommer det gå toppen! 

Kram

Anne 



INNEHÅLL

• Varför ska det byggas en ny skola?

• Tidplanering för skolbygget

• Vem har bestämt hur skolan ska se ut? 

• Viktigt att tänka på 

• Vilka bygger skolan 

• Nya skolans placering

• Skolgården under byggtiden 

• Cykelställ 

• Bilder 

• Frågor 



• Den skola vi har idag byggdes 1975

• Då gick det 375 elever på skolan 

• Idag går det 680 elever på skolan 

• Det är trångt

• Skolan är gammal och sliten

• Det byggs många hus och lägenheter i Älta 

• Det flyttar in många barn 

• Därför måste vi ha en större och bättre skola! 

VARFÖR SKA DET BYGGAS EN NY SKOLA?



• 25 Mars - Byggstart 

• Vecka 9 – Det sätts upp staket runt marken där skolan ska byggas 

• Mars –April – Det grävs mycket där skolan ska byggas. Ledningar för vatten, 
avlopp och el kommer sättas ner i marken  

• April –Augusti – Nu börjar man bygga grunden för skolan 

• Det tar 2 år och bygga skolan  

TIDPLANERING



• Det tar 2 år och bygga skolan 

• Det tar lite längre innan nya sporthallen är klar

• Vi kommer få ha idrott och hälsa i annan sal under ett år, jag 
återkommer med information om det  

•År 2021 –Vi flyttar in på skolan 

•År 2022 –Vi flyttar in i Sporthallen 

TIDPLANERING



• Nacka kommun har tillsammans med en Arkitekt ritat skolan 

• Nacka kommun har tillsammans med en annan Arkitekt ritat skolgården 

• Skolledningen, lärare och fritids har fått komma med idéer! 

• Arkitekten för huset heter: Sven Staiger

• Arkitekten för skolgården heter: Sofia Andersson 

• En arkitekt är en person som ritar hur det ska se ut – sedan är det andra 
som bygger efter arkitektens ritningar

VEM HAR BESTÄMT HUR SKOLAN SKA SE UT 



• Många maskiner!

• När byggjobbarna sitter i sina maskiner så ser de inte allt eller alla som är 
runtomkring. 

DU måste ta ansvar och titta innan du går förbi en maskin eller 
går över en gata. 

• Det kommer vara staket runt byggplatsen

• På nästa sida ser Du exempel på maskiner

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 





• Företaget som bygger skolan heter NCC

• Alla som arbetar på NCC kommer ha hjälm och gula kläder på sig

• Alla som är innanför staketet måste ha skyddskläder på sig  

VILKA BYGGER SKOLAN 



HÄR SER DU VAR NYA SKOLAN HAMNAR        
DET SVARTA STRECKET ÄR STAKETET 

NYA SKOLAN



SKOLGÅRDEN UNDER BYGGTIDEN 
• Skolgården blir mindre

• Vi måste hjälpas åt och sprida ut oss

• Vi kan vara på gräsytan bredvid byggplatsen 
om en vuxen är där

• Vi kan gå till parker i närheten 

• Vi kan vara i skogen 

• Vi kan hälsa på och vara på Ältadalens gård 

Byggplats



• Ny plats för cykelställ – Utmed Lovisedalsvägen

• Bakom Gläntan och Mossen 

CYKELSTÄLL 









FRÅGOR
VAD HAR DU FÖR TANKAR?
DISKUTERA  



FRÅGOR

• Har ni frågor till mig så hör av Er!

• Har ni frågor till NCC eller arkitekten hör av Er 
till mig så fixar jag

• Det är viktigt att Ni talar om bygget i klassen så 
Du får svar på Dina frågor




