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Hej alla vårdnadshavare!
Nu snart smäller det, dvs det är alldeles strax dags att flytta in i den nya skolbyggnaden.
Måndag efter påsklovet den 12/4 flyttar fyra årskurser in i det nya F-huset.


Årskurs 5 (dvs blivande åk 6) flyttar in på bottenplan/våning 1.



Årskurs 7 och 9 flyttar in på våning 2.



Årskurs 8 flyttar in på våning 3.

Nuvarande årskurs 6 kommer att flytta in på våning 2 till hösten (så de får ge sig till tåls till
dess).
Starttider måndagen den 12/4 är:


Årskurs 4: enligt schema



Årskurs 5: 8:00, samling vid flaggstången



Årskurs 6: enligt schema (nya salar)



Årskurs 7: 9:00, elever som kommer med buss 7:50 samlas i A-huset



Årskurs 8: 10:00, elever som kommer med buss 7:50 möts upp av personal från
arbetslaget



Årskurs 9: 11:00, elever som kommer med buss 7:50 möts upp av personal från
arbetslaget

Under våren, sommaren och hösten kommer fortsatt renovering ske i de övriga byggnaderna
(A- och D-huset) vilket leder till att vi behöver ha tillfälliga lösningar för vissa ämnen, men
även för nuvarande och blivande klasser i årskurs 4 och 5. Detta ställer till det lite men med
stor vilja och mycket kärlek kommer både elever och personal klara det galant. Prognos för
när allt ska vara klart är december 2021 med en stor invigning i januari 2022.
Tyvärr ställer situationen i landet och världen till det så vi avvaktar således med invigning till
januari 2022 då allt ska vara klart.

Råsslaskolan
Råsslavägen 20, 618 32 Kolmården. Expedition: 011-15 36 00
www.norrkoping.se/rasslaskolan

I samband med inflyttningen startas även en avyttring av alla nuvarande paviljonger och en
stor ombyggnad av nuvarande parkering och grusplan påbörjas. Detta leder till att vi inte
kommer att ha möjligheter att använda nuvarande zon till att lämna och hämta våra
barn/ungdomar före och efter skolan.
Vi vädjar till er vårdnadshavare att i största möjliga mån undvika bilskjuts till skolan då även
avlastningszonen för skolbussarna är väldigt trång redan nu.
Med inflyttningen kommer även vissa rutiner att ändras och skärpas.
Nya skolhuset ska vara en ytterskofri skola där elever och personal tar av sig sina ytterskor
vid entrén och eleverna placerar sina skor i skoskåp (låsbara), med samma nyckel som går till
deras elevskåp. Eget hänglås behövs således inte.
Vi rekommenderar inneskor. Elevskåpet är till för ytterkläder och elevernas skolmateriel.
Självklart fortsätter vi på den inslagna vägen ”mobilfri skoldag” för alla elever. I alla
klassrum finns låsbara mobilhotell där eleverna lämnar sina mobiler på morgonen och hämtar
ut dessa efter skoldagen. Helst ser vi dock att mobilen lämnas hemma i ett underlättande av
hanteringen, allt i arbetet för att öka känslan av trygghet och trivsel i skolan.
Tyvärr förekommer det fortfarande, om än få, inslag av smygfilmning och fotografering, och
vi måste få bort även dem. Om en elev vägrar att lämna in telefonen får eleven inte komma in
på lektionen, och skolan tar då kontakt med vårdnadshavaren. Om eleven trots detta inte
lämnar in telefonen ombeds eleven att lämna skolbyggnaden.

All personal på Råsslaskolan önskar er alla en riktig
Glad Påsk
Peter & Samuel,
Rektorer på Råsslaskolan

