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Information till alla föräldrar och närstående vuxna på 
Råbergsskolan. 

 
Under flera års tid har det funnits indikationer på att medarbetare på Råbergsskolan 
inte mått bra på sin arbetsplats. Skolan har utretts och åtgärdats i omgångar, dock 
utan att ha kommit tillrätta med problemen. Under hösten har ännu en utredning 
gjorts av AK-konsult.  
 
I måndags den 5 december kom resultatet. Det visade på kemikalier som emitterats 
från byggmaterial, i den del av skolan som färdigställdes 2005.  
 
De ämnen som hittades är ämnen som används i mattlim. I nuläget är det oklart hur 
emissionerna har en hälsopåverkan. Vi vet att det är väldigt individuellt hur man 
reagerar på den här typen av ämnen, och att det är i samband med längre exponering 
som hälsopåverkan kan misstänkas. Med anledning av det påbörjas åtgärder med att 
avlägsna materialet snarast.  
 
Under renoveringstiden kommer verksamheten att förläggas någon annanstans. 
Lokalerna i nya Kulturskolan i Märsta är ett förslag som utreds.  
 
Det är vårt gemensamma ansvar att finna en balans mellan att skapa en lugn och 
trygg skolgång för våra elever, samtidigt som elevers och personals hälsa sätts i första 
rummet. Därför måste vi våga fatta ett beslut som är långsiktigt hållbart, även om det 
kommer att påverka många människor under tiden arbeten pågår på skolan.  
 
Vi anser att en flytt i samband med terminsskiftet är skälig i sammanhanget. Fritids 
kommer att öppna och stänga på plats i Rosersberg, vi tittar således just nu på en 
lösning för att fritids ska vara kvar i Rosersberg under jullovet. Under den korta tid 
som pågår fram till jullovet behöver vi alla hjälpas åt för att skapa ett lugn på skolan 
och få våra elever att känna trygghet inför den tämligen stora förändring som en 
tillfällig flytt innebär.  
 
Skolhälsovården i Sigtuna kommun informerar just nu kommunens vårdcentraler om 
att vi har konstaterat en brist. Vårdcentralerna har förhandsinformation om du vill att 
ditt barn ska undersökas.  
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Under de närmaste dagarna är det mycket praktiskt som måste planeras kring flytt, 
skolskjutsar, schema och skolmåltider. För att ni föräldrar skall ha tillgång till god 
information kommer rektor Cecilia Fredin och jag att skicka ut ett veckobrev varje 
fredag så länge arbeten pågår så ni ständigt är uppdaterade. 
 
Har ni frågor om ovanstående kontaktar ni rektor Cecilia Fredin, 
cecilia.fredin@sigtuna.se eller 070-085 16 22. 

 

Informationen summerad: 

 Råbergsskolan ska tillfälligt evakueras på grund av att en byggnadsteknisk 

utredning visar avvikelser som påverkar inomhusmiljön negativt 

 Evakuering planeras ske först efter julledigheten, till terminsstart vt-17. 

Fritids öppnar och stänger i Rosersberg under julledigheten. 

 Information och återkoppling till samtliga föräldrar kommer att ske löpande 

en gång per vecka i ett brev från rektor Cecilia Fredin där verksamhetschef 

Johan Adler också ansvarar för innehållet i informationen 

 

Vi förstår att en tillfällig evakuering blir en utmaning för familjer, personal och 

verksamhetens alla barn. Sigtuna kommun agerar direkt på signalerna utredningen 

ger och kommer att se till att få renoveringen att passera så smidigt som möjligt. Med 

hopp om er medverkan för att få verksamheten att göra skolgången för våra elever så 

lugn och trygg som möjligt! 

 

Med vänliga hälsningar 
Johan Adler 
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