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Grundskoleförvaltningen
2018-02-08
Till vårdnadshavare för elever på Rönnenskolan

Beslut om omorganisation i Norr som gäller Rönnenskolan
Onsdagen den 7 februari 2018 fattade grundskolenämnden beslut om att avveckla
Segevångsskolan. Beslutet påverkar Rönnenskolan så till vida att elever som i dag går i
årskurs 5, 6, 7 och 8 på Kirsebergsskolan kommer att fortsätta sin skolgång på
Rönnenskolan. Även nuvarande årskurs 5 och 6 på Segevångsskolan samt som tidigare år,
Österportsskolans årskurs 5, börjar på Rönnenskolan i augusti 2018.
Planering för en bra övergång har nu startat tillsammans med berörda skolor. Strävan är
alltid att skapa kontinuitet för eleverna och goda möjligheter till lärande och trivsel. Med
dessa utgångspunkter lägger vi organisationen inför nästa läsår.
Vi kommer att ha föräldramöten i alla årskurser där organisationen för läsåret 2018/2019
presenteras, här finns också möjlighet att ställa frågor och ha dialog. Tider för föräldramöten
kommer inom kort. För er som sitter med i vår föräldrasamverkansgrupp kommer ett extra
möte att hållas måndagen den 12 februari.
Bakgrund till beslutet
Segevångsskolan har i dag en bra skolverksamhet men lokalerna och utemiljön uppfyller
inte kraven på god arbetsmiljö för elever och medarbetare. Stadsfastigheter gjorde
därför en utredning och konstaterade i en slutrapport den 30 oktober 2017 att det inte är
lämpligt att bedriva skolverksamhet på fastigheten med tanke på de myndighetskrav som
ställs i dag. För att skolverksamhet ska kunna bedrivas där måste de flesta byggnaderna
rivas, marken saneras och marknivån höjas. Det största problemet är dock buller och
dålig luftkvalitet.
Kirsebergsskolans och Rönnenskolans lokaler bedömdes vara lämpliga för mottagande
antal elever och årskurser.
Med anledning av slutsatserna i rapporten föreslog grundskoleförvaltningen en
omorganisation i utbildningsområde Norr som ska gälla från och med augusti 2018
(läsåret 2018/2019).
Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till någon av oss i skolledningen.
Jenny Strand, rektor, 0721-64 96 74, jenny.strand@malmo.se.
Therese Nilsson, biträdande rektor, 0721-50 13 82, therese.nilsson3@malmo.se
Malin Högström, biträdande rektor, 0721-94 08 95, Malin.Kjellberg-Hogstrom@malmo.se
Rönnenskolan – en skola att längta till och gå berikad ifrån.
Med vänlig hälsning,
Jenny Strand, rektor
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