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Meddelande till hemmen
Hej, här kommer kort information om ett beslutsärende, rörande Segeltorps tre
skolor, som ska tas upp i grundskolenämnden den 6 september.
För att bättre anpassa skolorganisationen för de tre skolorna i Segeltorp finns ett
förslag till beslut om ny organisation som, om beslutet tas, innebär att:
- Segeltorpsskolan blir en skola för elever i årskurs 4-9
- Långsjöskolan och Skansbergsskolan tar emot elever i årskurs F-3
- En rektor får ansvar för Segeltorpsskolan
- En ny rektor utses som får ansvaret för Skansbergsskolan och Långsjöskolan
Vi i skolledningen och medarbetare på skolan har varit med och lämnat synpunkter
på underlaget som ligger till grund för beslutet. Genom att organisera om och skapa
två mindre skolenheter vill barn- och utbildningsförvaltningen skapa bättre
förutsättningar för rektorerna att utöva ett nära ledarskap samt skapa en bättre
arbetsmiljö för både personal och elever.
Segeltorpsskolan
Om förslaget tas innebär det att Segeltorpsskolan från och med läsåret 2017-2018
blir en skola med elever i årkurserna 4-9. De yngre elever som idag går på
Segeltorpsskolan kommer dock att få gå kvar på skolan.
Skansbergsskolan och Långsjöskolan
Skansbergsskolan och Långsjöskolan ska enligt förslaget ta emot elever som går i
årskurs F-3. När de barnen ska börja i årkurs 4 väljer de en ny skola.
Genom att inrätta en ny rektorstjänst för de två skolorna har vi en rektor på plats när
den nya Långsjöskolan börjar byggas och som är förberedd med sin personal.
Tidigare har vi sagt att de elever som idag tillhör Långsjöskolan, kommer att gå kvar
på Segeltorpsskolan till och med läsåret 2016-2017. Intentionen är att de även
fortsatt kommer att gå kvar där tills den nya Långsjöskolan är byggd. För att alla
elever ska få plats på ett bra sätt utreder kommunen möjligheten att sätta upp
paviljonger på Segeltorpsskolans skolgård. När vi har fått information om hur många
paviljongerna är och hur de ser ut invändigt kommer vi, tillsammans med
pedagogerna, att bestämma vilka årskurser som ska gå där.
Om nämnden beslutar att den nya organisationen ska genomföras kommer den att
gälla från och med läsåret 2017-2018. Grundskolenämnden sammanträder den 6
september klockan 18.00 och mötet är öppet för allmänheten.
Har ni några frågor är ni som vanligt välkomna att höra av er till mig eller Helen
Delin Lachmann.
Hälsningar, Lennart Norrevik, rektor.
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