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HAGNÄSSKOLAN

Till vårdnadshavare och elever på Hagnässkolan

Hagnässkolan renoveras och moderniseras – hur påverkar det vår verksamhet
och våra elever?
Äntligen börjar arbetet med att renovera och modernisera Hagnässkolan! Vi är jätteglada
över detta och ser fram emot fräscha, moderna och ändamålsenliga lokaler för våra elever.
Moderniseringsarbetet medför en del förändringar organisatoriskt, vilket ni kan läsa om
nedanför. Helst av allt skulle vi förstås önska oss att man kunde knäppa med fingrarna och
ha allting klart på en gång, men så ser ju verkligheten tyvärr inte ut. För att undervisningen
ska fungera och för att eleverna ska ha det så bra som möjligt under byggarbetet har vi på
skolan och personal från Utbildningskontoret slagit våra kloka huvuden ihop och försökt
hitta bra lösningar. Moderniseringen sker i tre etapper och förväntas pågå i två läsår. Efter
höstlovet påbörjas etapp 1.

Moderniseringen innebär bl.a. följande;
• Undervisningen
Åk 7-9 kommer att ha den största delen av sin undervisning i paviljongerna, som är
placerade på Brunnaskolans fotbollsplan, from vecka 45. Eleverna kommer att ha sin
idrottsundervisning i Hagnäshallen och hem- och konsumentkunskap, bild samt musik i
Hagnässkolan.
Eleverna i åk 4-6 kommer fortsättningsvis att ha sin undervisning i Hagnässkolan. Deras
undervisning kommer att påverkas i etapp 2, som påbörjas under nästa läsår. Vi återkommer
om det senare.
• Matserveringen
Åk 6-9 kommer att äta lunch i paviljongerna, medan åk 4-5 äter sin lunch i Hagnässkolans lilla
idrottshall. Mellanmålet för den öppna verksamheten serveras i paviljongerna.
• Nytt schema för alla
Eleverna får ett nytt schema i slutet av vecka 43. Det nya schemat gäller från vecka 45. Alla
klasser påverkas på något sätt, några klasser mer, andra mindre. Vi har skapat tid i schemat
för förflyttningar mellan de olika lokalerna.
• Trafiken
Trafiken till och från skolan kommer att vara begränsad under moderniseringsperioden och
vi vill därför uppmana alla elever som har möjlighet, att cykla eller gå till och från skolan.
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