
 

 1 (1)  

    
 2016-09-27 

 

 

Gunilla Ordell 
gunilla.ordell@sigtuna.se 

  

 

 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN    RÅBERGSSKOLAN 
Nyborgsvägen 2, Rosersberg  195 71 Rosersberg   Telefon 08-591 260 00 vx   Fax 08-590 359 01   
rabergskolan@edu.sigtuna.se   www.sigtuna.se 

  

  

 

SI
G

10
00

, v
4.

1,
 2

01
5

-1
1-

12
   

  

 

Till alla föräldrar på Råbergsskolan 

Här kommer kort information om en byggnadsteknisk utredning som nyligen genomförts 
på Råbergsskolan. Under andra hälften av vårterminen 2016 informerade skolledningen 
på Råbergsskolan barn-och ungdomsförvaltningen (BUF) samt kommunens 
fastighetsavdelning (Komfast), om att det finns personal som upplever hälsoproblem. 
Den informationen föranledde ett antal åtgärder i syfte att kartlägga miljö och hälsa på 
skolan samt även en del direkta åtgärder som utförts och utförs.  
 
De åtgärder som redan genomförts eller är pågående är:  

- En byggnadsteknisk undersökning som genomfördes under våren. Undersökningen 
har visat att det finns avvikande värden på ett par mätpunkter. Komfast har med 
anledning av det bett konsultbolaget om ett förtydligande, för att lära mer om vad 
resultatet innebär och vilka åtgärder som föreslås lämpliga att åtgärda nu eller på 
sikt, i syfte att fastställa en strategi för åtgärder. 

- En grundlig storstädning genomfördes under sommaren som en av åtgärderna. 
- Just nu pågår en hälsoenkät som all personal ombetts delta i. Hälsoenkätens 

resultat börjar att analyseras i mitten av oktober. 
 
De lokala skyddsombuden och kommunens huvudskyddsombud är involverade i 
processen och följer upp det arbete som arbetsgivarens och fastighetsägarens åtgärder 
innebär. För BUF är ärendet högprioriterat, då ambitionen alltid är att bedriva 
verksamhet i friska lokaler. 
 
Vi kommer att informera er alla löpande vartefter vi får mer klarhet i ärendet. Vi förstår 
att ni kanske får frågor kring detta, men vi kommer som sagt att ge fler svar så snart vi 
har svar på förtydligande och rekommendation om åtgärder. 
 
Utöver beskedet om den byggnadstekniska undersökningen vill jag även meddela att jag 
kommer att sluta på Råbergsskolan. Det har varit fyra fantastiska år som jag fått glädjen 
att arbeta med era barn samt den personal som jag kommit att uppskatta mycket. 
 
Det är dags för mig att gå vidare och lämna över en fin verksamhet till nästa rektor. Mer 
information om rekryteringsarbetet kommer fortlöpande. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Gunilla Ordell 
Rektor 

 


