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föräldraföreningsmöte  20 maj 2019 
 

Närvarande: representanter från FC, 1A, 1B, 2B, 3A, 3C, 4B, 7A, Rose-Marie Angelöf (rektor 

F-5) och Inga Ivarsson( biträdande  rektor F-5) 

 

 

 Information angående ”nya huset” från Lejonfastigheter och kommunkontoret 

 

Terese Franzén från kommunkontoret och Kerstin Warvsten från Lejonfastigheter informerar 

om planer för byggnationer och utemiljö på Tornhagsskolan. 

Runt nybygget anlägger man i nuläget lekytor med nya fasta lekredskap. Markarbete pågår för 

att återställa och förbättra underlag och gångvägar. Det nya huset kommer att vara besiktat 

den 27 juni. Skolan kommer att flytta in sina klasser under augusti. 

 

I övrigt på skolan kommer Lejonfastigheter att gå igenom skolan för att titta på ytskikt, 

ventilation och toaletter. Reparationer och arbete med detta kommer framförallt att göras 

under lov när inte eleverna är på plats. Man påbörjar arbetet under sommaren 2019. 

 

Kerstin Warvsten har ansvar som förvaltare att även titta på skolans övriga utemiljö. När man 

planerar detta kommer även skolans tre elevråd att involveras för att kunna få påverka. 

 

Lejonfastigheter tillsammans med kommunkontoret har beslutat att riva Norrgården. Inget 

datum för rivning är beslutat ännu. Skolan räknar inte med att använda dessa lokaler till nästa 

läsår. 

Terese Franzén informerar om att man har planer på att bygga ut ytterligare på skolan. Etapp 

2 är fortfarande på planeringsstadiet och inga detaljerade planer finns ej i nuläget. Skolan är i 

stort behov av en större idrottshall som ligger i detta projekt. 

 

 

 

 



 

 Information från rektorer 
        

Ny organisation:  

Från höstterminen 2019 kommer vi ha en ny ledningsorganisation på Tornhagsskolan vilket 

innebär en rektor och tre biträdande rektorer som är riktade till olika delar på skolan: 

Catrine Månsson, rektor 

Inga Ivarsson, biträdande rektor (Fritids ,F-2) 

Malin Runering, biträdande rektor (Öppet fritids, 3-6) 

Robert Gelotte, biträdande rektor (7-9) 

 

Placering av elever till hösten: 

4 förskoleklasser, Nya huset 

År 1,Västangården +Mellangården 

År 2, Mellangården + Västangården 

År 3, Västangården 

År 4, Nya huset 

År 5, Nya huset 

År 6, Sörgården 

År 7,8 9, A-huset 

 

Lämna schema: 

Inga Ivarsson poängterar vikten av att lämna in ett sommarschema till fritids som 

överensstämmer med den tillsyn man behöver. 

Skolan anpassar sin personalstyrka efter de behov vi får in. 

 

Aktiviteter på skolan: 

Många klasser har varit eller ska ut på friluftsaktiviteter. Några klasser har varit i Stockholm 

för att göra olika studiebesök. Högstadiet har sin årliga paddelutflykt till Rimforsa under nästa 

vecka. 

 

Skolavslutning: 

Vi hälsar er välkomna till vår årliga skolavslutning den 13 juni. Program kommer att delas ut 

senare. 

 

 

 

Skolledningen tackar för samarbetet med er vårdnadshavare och önskar er alla en skön 

sommar! 

 

Med vänlig hälsning 

Rose-Marie Angelöf (rektor F-5 ) och Inga Ivarsson(biträdande rektor F-5)  
 

   
  


