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Mariedalsskolans lokaler åtgärdas höstterminen 2018 
 
Nu tas ett krafttag för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen 
på Mariedalsskolan. Hösten 2018 kommer Mariedalsskolans 
huvudbyggnad att ersättas med andra lokaler. Skolans elever behöver 
därför få sin skolgång förlagd till annan skola eller andra lokaler under 
höstterminen 2018. 
 
Under höstterminen 2018 kommer eleverna i årskurs F-1 på Mariedalsskolan att få 
sin skolgång förlagd till Bockstensskolan och eleverna i årskurs 2-3 kommer att få sin 
skolgång förlagd till Almers skola. Grundsärskolans elever, som huvudsakligen har sin 
skolgång i huvudbyggnaden, kommer att fortsätta sin skolgång på Mariedalsskolan 
men i skolans andra byggnader. Fritidshem kommer att finnas på respektive skola.  
 

Under hösten 2018 kommer ersättningslokaler att byggas upp på Mariedalsskolans 
nuvarande tomt. Lokalanpassningar kommer också att göras på Almers skola och 
Bockstensskolan för att säkerställa skolgången för Mariedalsskolans elever. 
 
Från och med vårterminen 2019 kommer Mariedalsskolan åter att inrymma F-3 och 
grundsärskola. Elever i årskurs 3 kommer dock att fortsätta sin skolgång på Almers 
skola under vårterminen 2019 eftersom de sedan börjar åk 4 på Almers skola.  
 
Vid ett föräldramöte i Peder Skrivares skolas aula den 12 mars kl. 18.00-19.30 
kommer vårdnadshavare med barn på Mariedalsskolan att informeras om 
förändringen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om åtgärder den 19 mars.  
 
För mer information, kontakta: 
Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
E-post: elisabeth.svennerstal.jonsson@varberg.se 
Telefon: 073-358 82 84 
 
Joachim Wadström, grundskolechef barn- och utbildningsförvaltningen 
E-post: joachim.wadstrom@varberg.se 
Telefon: 072-233 85 82 
 
Annika Rylander, rektor Mariedalsskolan F-3 
E-post: annika.rylander@varberg.se 
Telefon: 070-943 86 82 
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Anna Aronius, rektor Mariedalsskolans grundsärskola 1-9 
E-post: anna.deliaune.aronius@varberg.se 
Telefon: 076-878 89 82 
 
Micael Åkesson, ordförande barn- och utbildningsnämnden 
E-post: micael.akesson@varberg.se 
Telefon: 070-996 47 51 
 
Katarina Lindh, Avdelningschef fastighet, serviceförvaltningen 
E-post: katarina.lindh@varberg.se 
Telefon: 073-403 98 68 
 

mailto:anna.deliaune.aronius@varberg.se
mailto:micael.akesson@varberg.se
mailto:katarina.lindh@varberg.se

