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Nytt om Odensalaskolan 
Hej alla elever och vårdnadshavare 
Nu har vi glädjen att välkomna till ett nytt läsår i fräscha lokaler. Den nybyggda 

skolan heter numera Odensalaskolan och vi har plats för grundsärskola F-9 och 

grundskola 7-9. 

Även om mycket redan är klart så pågår fortsatt byggnadsarbete under läsåret. Det 

gäller bland annat renovering och ombyggnation av tidigare Storsjöskolan - som 

numera ska användas av grundskolans F-6, samt omklädningsrum och nybyggnad 

av idrottshall.  

Tills vidare bedrivs idrotten i befintlig hall, men omklädning sker i de tillfälliga 

lokalerna. De tillfälliga lokalerna inrymmer förutom omklädning för idrott även 

hemkunskap, slöjd, elevhälsa och administrativa lokaler för personal. 

Översikt - skolområdet 

 



 

 

Odensalaskolan 

Idrottsvägen 9, 831 62 Östersund 

www.ostersund.se/odensalaskolan 

 

Trafikplan  
Nu när fler elever samlas på samma skola innebär det ökade trafikmängder. Vi ber 

er därför att uppmärksamma skyltningar och vara beredda på att förändringar kan 

ske i trafikflödet. För allas säkerhet är det är viktigt att anvisade och markerade 

gångvägar används och respekteras - eftersom det fortfarande förekommer 

byggtrafik runt skolan. 

Hämta och Lämna  
Utmed Idrottsvägen, med infart närmast skolan, finns en hämta/lämnazon (samt 

parkeringar) reserverade för grundsärskolan. 

Parkeringen med infart från Lillsjövägen nyttjas som hämta/lämnazon för 

grundskolan 7-9.  

Vi uppmanar föräldrar att undvika lämning med bil. Detta då vi fortsatt har en 

byggarbetsplats inom området och saknar färdiga lösningar för trafiken. Av 

säkerhetsskäl önskar vi så lite trafik som möjligt. 

Cykelparkeringar 
Elever som cyklar till skolan kan ställa sin cykel vid de tillfälliga lokalerna i 

närheten av skolans huvudentré. 

Skofritt 
Odensalaskolan är en skofri inomhusmiljö. I entréerna finns skohyllor för ytterskor. 

Varje elev kan också bära sina skor till sin plats eller sitt skåp.  

Invigning av Odensalaskolan  
Vi bjuder in elever, personal, förtroendevalda och media till invigningen av den 

nya byggnaden. (Vårdnadshavare bjuds in vid ett senare tillfälle.) 

När: Torsdag 25 augusti klockan 13.00   

Var: Odensalaskolan, Navet (i den nya entrébyggnaden)  

Alla elever och gäster bjuds på fika. Förtroendevalda och tjänstemän håller tal och 

vi inviger den nya skolbyggnaden genom att klippa band.  

Med vänlig hälsning / Buerie heelsegigujmie 

// Skolledningen 

 

OBS! Adressen till skolan är numera Idrottsvägen 9, 83162 Östersund 


