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Blomstergården hösten 2021 

Information till barn och föräldrar på Lugnviksskolan och Lugnviks grundsärskola.  

Nu är börjar det hända saker på Blomstergården! 

Planerna är att redan vecka 15 börjar leveranserna av den nya skolan och en ny tillfällig skola 

kan börja ta form. Spännande information är att det kommer behövas 142 moduler fördelat på ca 

120 transporter för att få skolan på plats.  

Bild från en tidigare uppsatt skola i Sverige! 

 

Ritningar 

Blomstergården kommer att bestå av två våningar som är formad som ett E. På plan återfinns 

matsal, grundsärskolan, grundskolan åk4-6, träslöjd, syslöjd och musik. På plan 2 grundskolan 

åk7-9, bibliotek. NO, bild, hemkunskap samt personalutrymmen mm.  
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Utomhusmiljön på Blomstergården 

Lugnviksskolan kommer till Blomstergården till en tillfällig skola med en tillfällig utomhus-

miljö. Den tänkta utomhusmiljön beskrivs på ritningen nedan och det kan bli någon justering, 

men i stort ska det bli så här. Allt är ej så tydligt på bilden, men det kommer inte heller bli nå-

gon mera ”påkostad” ritning, så håll tillgodo. Vi tänkte det kunde var trevligt att få se vad som 

ändå är tänkt/planerat! 

 

 

 

Utomhusutrustning som är tänkt 

Här nedan ges lite inspirationsbilder på en del av utrustningen.  
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Fritidshem för åk 4-6 på Blomstergården 
 

Ytterligare en nyhet inför nästa läsår är att det kommer att finnas inskriven fritidsverksamhet för 

åk. 4-6 på Blomstergården. Verksamheten på det fritidshemmet fungerar på liknande vis som 

för åk F-3 och följer samma läroplan och kommunala regler. Det är ännu inte fastslaget vilken 

kostnad det kommer att bli för en fritidshemsplats, men förslaget är att månadsavgiften ska om-

fattas av maxtaxa på samma sätt som fritidshems- och förskoleavgiften gör idag.  

 

Den inskrivna verksamheten för åk 4-6 gäller från 1/8. Eftersom vi inte har tillgång till lokalerna 

på Blomstergården vid det datumet så kommer elever på mellanstadiet, som behöver fritidsplats 

före läsårsstarten, att vara tillsammans med Lugnviksskolans åk. F-3 i deras lokaler på 

Odenslundsskolan. Den 26/8 öppnar vi verksamheten och säger välkommen till fritidshemmet 

på Blomstergården!  

 
Utöver den inskrivna fritidsverksamheten kommer det även att finnas en kostnadsfri fritids-

klubbsverksamhet i kultur- och fritidsnämndens regi. Information kring denna verksamhet kan 

du få via Kundcenter 063-143000 

 

 

Följ gärna bygget på “skolbygget” på www.ostersund.se/skolbygget  

 
  
Det blir en spännande tid framöver, undertecknade kommer arbeta med att skapa så bra förut-

sättningar som möjligt inför evakueringen och inflytt i våra tillfälliga lokaler på Blomstergården 

och Odenslundsskolan.  
  
Målbild: När allt är färdigt kommer barnen och personalen i Lugnvik att ha riktigt fina skolmil-

jöer, från förskoleålder och hela vägen upp till åk 9 på plats i Lugnvik igen.   

 
   
Med vänlig hälsning     

Håkan Rektor    

Cecilia Rektor    

Marjut Rektor    

Inger Administratör    

Maria Intendent   

 


