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Tidsplan för information och anpassningar av lokaler vid
samlokalisering
2020
December
 Utbildningsnämndens beredningsutskott (1 dec).
 Information till berörd personal och berörda vårdnadshavare på
Vasaskolan om förslag till beslut om samlokalisering (2 dec).
 Bildningsförvaltningen genomför ett första möte med tekniska kontoret (2
dec).
 Bildningsförvaltningen genomför samtal med alla närmast berörda
vårdnadshavare till barn på Vasaborg och Sörgården. Nästan alla har även
ett uppföljningssamtal (ej till de i åk 6 eller till två elever som uppenbart ej
omfattas av flytt) (2 dec - 11 dec).
 Utbildningsnämndens planerade sammanträde (9 dec).
 Bildningsförvaltning, utbildningsnämndens ordförande och politiker
genomför ett föräldramöte med vårdnadshavare med anledning av
förslaget. Utbildningsnämndens ordförande summerade några av de
önskemål som lades fram samt uppmuntrade alla vårdnadshavare att
återkomma med information om vilka anpassningar i skolmiljön som
vårdnadshavare anser är särskilt viktiga för sina barn (14 dec).
 Utbildningsnämndens sammanträde (15 dec).
 Vårdnadshavare har möjlighet att sammanställa information om vad som
är viktigt för dem utifrån deras barns perspektiv vid en planerad flytt av
grundsärskolan från Vasaskolan till Kevingeskolan (14 dec- 15 jan).
 Kevingeskolans rektor tillsammans med personal på grundsärskolan
Atlanten påbörjar en risk- och konsekvensanalys inför samlokalisering av
grundsärskolan och flytt av Vasaskolans grundsärskola till Kevingeskolan.
 Handläggare, specialpedagog och verksamhetsutvecklare från
bildningsförvaltningen besöker Kevingeskolan tillsammans med rektor för
besök i lokaler som kan vara aktuella för grundsärskolan (15 dec).
 Bildningsförvaltningen sammanställer den information som
vårdnadshavare skickat in (15 jan).
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Vasaskolans rektor tillsammans med personal på verksamheterna
Vasaborg och Sörgården påbörjar en risk- och konsekvensanalys inför
samlokalisering av grundsärskolan och flytt av Vasaskolans grundsärskola
till Kevingeskolan (11 jan).
Bildningsförvaltningen går igenom möjliga lokaler på Kevingeskolan
tillsammans med förvaltare och annan personal från Tekniska kontoret
samt Kevingeskolans rektor (15 jan).
Vårdnadshavare inkommer med SWOT-analys gällande flytt till
Kevingeskolan (15 jan).
Specialpedagog från bildningsförvaltningen träffar personalen på
Vasaborg och Sörgården för att se över elevernas pedagogiska
utredningar och åtgärdsprogram med fokus på elevernas individuella
behov inför flytt och fortsatt undervisning på Kevingeskolan (19 jan).

Februari
 Utbildningsnämndens sammanträde. Beslut fattas eventuellt om
samlokalisering av grundsärskolan (3 feb).
 Vasaskolan påbörjar arbetet med att förbereda övergång till annan
verksamhet inom Vasaskolan för de elever i Vasaborg och Sörgården som
inte ska läsa enligt grundsärskolans läroplan och därför inte omfattas av
samlokaliseringen till Kevingeskolan.
 Skolvalet stänger - information sammanställs om eventuellt fler elever
sökt till grundsärskola (11 feb).
 Samverkan med personal om de nya lokalernas utformning och innehåll
 Beställning till tekniska kontoret av ombyggnation och underhåll av
lokaler i Kevingeskolan.
Mars




Planering av ombyggnation och underhåll av grundsärskolans lokaler
på Kevingeskolan (mars-juni).
Personalen från Vasaborg, Sörgården och Kevingeskolans grundsärskola
Atlanten träffas.
Fortsatt arbete med att förbereda pedagogisk överlämning mellan
Vasaskolan och Kevingeskolan för de elever som tillhör grundsärskolan
(mars- juni).

April
Maj


Förberedande inskolning av elever som ska flytta till Kevingeskolan.
Motsvarande påbörjad inskolning av de elever som övergår från
Sörgården och Vasaborg till annan verksamhet inom Vasaskolan. Möten
mellan personal och skolledning på Vasaskolan och Kevingeskolan.
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Juni
Juli



Augusti


Ombyggnation och underhåll av grundsärskolans lokaler
på Kevingeskolan (mars-juli).
Flytt av möbler och inredning som ska följa med grundsärskolan från
Vasaskolan till Kevingeskolan.
Danderyds grundsärskola är samlokaliserad i Kevingeskolan.

