
Torget i Valskog invigs den 25 november.

Den nya skolan lägger grunden för samarbete och vi-känsla
Kungsörs nya skola är snart färdig-
byggd. Då börjar ett nytt kapitel när
elever och lärare ska fylla de tomma
lokalerna med liv. Flytten är ett stort
projekt, samtidigt finns stora möj-
ligheter till pedagogiskt samarbete och
helhetstänk.
Skolan kommer att ha två rektorsområden:
Ett för årskurserna 4 till 6 och ett för års-
kurserna 7 till 9. Den övergripande tanken är
att enas om resurserna för att stärka kvalitén.
Samtidigt ska de två rektorerna ha var sitt
tydligtmandat.
-Det kommer att vara olika arbetssätt
beroende på åldersgrupp. Vi vill låta de små
barnen vara små. Vi vill ha ett väl utvecklat
samarbete mellan de två rektorsområdena
och ta vara på synergierna, men vi vill också
anpassa efter elevernas olika åldrar, säger
barn- och utbildningschef Fredrik Bergh.

Johan Lantz tillträder tjänsten som rektor
för årskurs 7-9 vid årsskiftet. Han tror att
den nya organisationen kommer att vara po-
sitiv för eleverna och ge bättre överläm-
ningarmellan de olika stadierna.
- Personalen på den nya skolan kommer att
få en tydligare pedagogisk helhetsbild av
elevernas skolgång. Alla vuxna på skolan
kommer att ha ett gemensamt ansvar för
barnen i korridorerna och det ger en bättre
inblick, säger han.

det förstås också många utmaningar i att
starta upp en helt ny verksamhet.
-Vi ska smälta samman tre olika skolkul-
turer till en. Det är viktigt att skapa en vi-
känsla som omfattar all personal på skolan
– från lärare till kökspersonal och lokalvår-
dare. Vi har olika ansvarsområden, men en
gemensamarbetsplats, säger hon.

De som bygger upp den nya skolans organisation är rektor Camilla Eriksson, biträdande barn- och utbildningschef Lars-
Erik Lindvall, rektor Johan Lantz, utbildningschef Fredrik Bergh och tillförordnad rektor Tommy Svensson.

Slutbesiktningen för de nya lokalerna är planerad till början
av december.

Ett inbjudande torg som skapar nya förutsättningar
Centrum i Valskog har fått ett lyft.
Under hösten har ett nytt torg växt
fram och i slutet av november är det
äntligen dags för invigning.

Upprustningen av torget i Valskog var den
första delen i kommunens projekt för cent-
rumutveckling. Målsättningen för projektet
är att göra centrum i Valskog och Kungsör
mer trivsamt och attraktivt.

Torget har fått ny beläggning, bänkar, be-
lysning, cykelpump och ett porlande vat-
tenspel. Till våren kommer det att ramas in
med buskar och blommor.

en trevlig och levande mötesplats för Val-
skogsborna, säger kommunalråd Pelle
Strengbom.

Den 25 november kommer han att inviga
torget. Det blir en sprakande eldshow
med gycklargruppen TRiX och Perssons
delikatesshandel bjuder på mingelbuffé.
Mer information finns på webben i kom-
munens evenemangskalender.

Camilla Eriksson är rektor för årskurs 4-6.
Hon berättar att lärarna är förväntansfulla
och längtar efter att komma igång med
arbetet på den nya skolan. Samtidigt finns

Även för elevhälsan ger flytten till de nya
lokalerna positiv energi. Att all kompetens
samlas på en plats förenklar kontakten för
eleverna. Möjligheterna för eleverna att få
tag på personalen blir större och personalen
kan utvecklas gemensamt inom sina spe-
cialområden. Slutbesiktningen för lokaler-
na är planerad till början av december. I
slutet av året påbörjas flytten, som sedan
kommer att pågå en bit in på vårterminen
innan allt är på plats. En särskild flyttgrupp
under ledning av Lars Söder med repre-
sentanter från alla inblandade enheter samt
KFAB koordinerar de gemensamma delar-
na av flytten.

Skolområdet kommer inte att bli helt fär-
digställt förrän till höstterminen nästa år.
Den gamla skolan ska rivas och där den
stod ska enmultisportplan anläggas.Då är
ett enormt projekt till sist i hamn. 2018
blir ett spännande år för Kungsörs kom-
muns pedagogiska verksamhet.

Fakta: Ny organisation för grundskolorna
i Kungsör

Förskoleklass till och med årskurs 3 på Väster-
skolan. Tillförordnad rektor Ulla Dahlstedt.
Rekrytering av ny rektor pågår.

Förskoleklass till och med årskurs 3 på Haga-
skolan. Rektor Linda Körner.

Förskoleklass till och med årskurs 6 på Björ-
skogs skola. Rektor Karin Roberthson.

Årskurs 4 till och med årskurs 6 på nya skolan.
Rektor Camilla Eriksson.

Årskurs 7 till och med årskurs 9 på nya skolan.
Rektor Johan Lantz.

- Genom att satsa på torget vill vi ge bättre
förutsättningar för att utveckla service och
handel i Valskog. Vi vill att torget ska vara


