KOMMUN
Nils Holgerssons Hembygd

Hej!

2020-03-18

Information om vart vi befinner oss just nu i flytten till Rutgerskolan.
Vi har på kort tid försökt att flyttplanera och omorganisera oss på bästa och effektivaste sätt.
Information om hur vi har planerat kommer här nedan, samtidigt vill jag lägga in en liten
”brasklapp” om att det kan bli förändringar på vägen då detta har gått oerhört snabbt fram
och samtidigt har vi Covid- 19 som kan bromsa upp delar av vår flytt.
Därför vädjar jag och min personal om en hög förståelse och tålamod. Vi gör allt i vår makt
för att hinna bli klara i tid.
På Rutgerskolan sker just nu ett febrilt arbete med målning av lokaler och annat som behövs
för att kunna ta emot oss. Utemiljön ses över och fixas till, vissa lekredskap från Mariaskolan
flyttas dit.
På Mariaskolan påbörjas nedpackning och alla pedagoger har tillsammans med mig planerat
en ut- och inflyttningsplan där vi strävar efter att så smidigt som möjligt inte störa
undervisningen.
Planeringen är tänkt enl. följande:
Alla klasser flyttar inte med till Rutgerskolan efter påsklovet. Vår paviljong på Mariaskolan är
frisk och ingår inte i den del av skolan där det upptäcktes svampförekomster. Vi har beslutat
att årskurs 3 A, 3 B samt årskurs 2-3 montessori stannar kvar i paviljongen tillsammans med
deras lärare fram till skolavaslutningen.

För åk 3 och 2-3 mo ser det ut enl. följande:
•
•
•
•
•

•

Eleverna kommer att äta lunch som tidigare på Prästamosseskolan.
Fritidshemsverksamheten är kvar i paviljongen och vi kommer att samarbeta med
Prästamossens fritidsklubb.
Frukost och mellanmål kommer vi att äta på Prästamosseskolan.
Öppningar och stängningar sker i paviljongen.
Idrottsundervisningen kommer flytta till en utav våra idrottshallar som ligger vid
badet och vår idrottslärare Ulla år i full gång med att utrusta hallen tillsammans med
fastighetsförvaltingen.
Musikundervisningen kommer att vara i Rutgerskolans aula.

För F-2 som flyttar till Rutgerskolan ser det enl. följande ut så här:
Rutgerskolan har fyra plan: ett markplan, vån 1, vån 2 och vån 3.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

År F-1 kommer att vara på våning 1.
År 2 kommer att vara på våning 2.
Fritids F-1 kommer att vara på markplan och fritids 2 på våning 2.
Fritids öppnar och stänger på markplan och entré sker från Vaktgatan.
Frukost samt mellanmål serveras på Restaurang Rutger.
Skollunch serveras på Prästamosseskolan.
Musikundervisningen kommer att vara i Rutgerskolans aula.
Idrottsundervisningen kommer flytta till en utav våra idrottshallar som ligger vi badet
och vår idrottslärare Ulla år i full gång med att utrusta hallen tillsammans med
fastighetsförvaltingen.
Våning 3 är Skurups kommuns Kulturskolas lokaler.

Hoppas att ni alla känner att ni fått lite information om vart vi är just nu.
Mvh
Rektor Eva med personal

