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Till vårdnadshavare med barn på 
Åsen och Ängen Sigfridsborg skola 
 

 
 
Flytt till nya paviljonger  
 
Som Ni fått information om kommer de paviljonger som Åsen och Ängen idag har rivas för att ge plats åt 
den nya skolan som börjar byggas i sommar 2018.  
 
Här följer lite information riktat till Er föräldrar med barn på Åsen och Ängen så Ni vet vad som kommer 
att ske under våren och kommande läsår. 
 

 Lärare kommer packa ner klassrummen 7 & 8 Maj. Fritidshemmen har eleverna vid 
lektioner och aktiviteter. Är lärarna klara tidigare tar de lektioner.  

 Flytten sker vecka 19 på onsdag och fredag. 9 & 11 Maj.  

 Det är studiedag den 14 Maj och eleverna är lediga, fritidshemmen är öppna.  

 14 Maj kommer lärare och fritidshem iordningställa lokalerna.  

 15 Maj kommer lärare fortsätta iordningställa lokalerna och fritidshemmet har eleverna 
vid lektioner och aktiviteter utifrån behov. Är lärarna klara tidigare tar de lektioner.  

 16 Maj ordinarie verksamhet är igång.  
 
 
Ängens elever (blivande årskurs 4) kommer vara kvar i de nya paviljongerna till nya skolan står på 
plats.  
Åsens elever (blivande årskurs 3) kommer vara i paviljongerna under läsåret 2018/2019. Till 
läsåret 2019/2020 har vi ännu inte beslutat om de kommer vara i paviljongerna eller inne på 
nuvarande mellanstadium (Källan). Vi återkommer under kommande läsår med detta beslut.  
 
Vi gör allt för att flytten ska bli så smidig för eleverna som möjligt och även eleverna har erhållit 
information om de flyttar som är planerade. De kommer självklart också involveras i packning 
och flyttarna utifrån behov och intresse.  
 
Vi har självklart flyttfirma som sköter de fysiska flyttarna.  
 
 
 

Med vänlig hälsning 
Anne Sjö                                                     

Rektor                                                        

Sigfridsborgs skola   

Anne.sjo@nacka.se 


