
Verksamhetsråd 19/9 2019 

Redovisning av förbättringar/investeringar inom Skanörs RO. 

 

Skola projekt 2018/19: 

• Nya klassuppsättningar av stolar, bord och hurtsar i 4 klassrum på mellanstadiet 

• Solfilm monterad i bibliotek och bildsal 

• Nytt pingisbord till fritids 

• Nya korridors- och kapprums möbler till högstadiet 

• Fler aktivitesspel inom- utomhus för lågstadiet och fritids 

• Tv skärmar och Apple TV installerat i flera klassrum 

• Extra klassuppsättningar av Ipads lågstadiet 

• Omställning av ventilation så den inte stängs av på natten utan alltid går på lågvarv 

• Nytt brand- och inbrottslarm samt passér system med ID kort till alla anställda 

• Ny fasad på atriumgården 

• Fler kapprumsskåp på lågstadiet 

• Säkerhetsarbete i samråd med SAM-gruppen, elevråd och skyddsombud 

• Ny köksinredning i HK salen 

• Nya switchar för bättre wifi täckning på skolan 

• Nya bord och stolar till textilslöjden 

• Väggar i duschrum för bättre diskretion 

• Detaljerad och anpassad IKT-plan för respektive årskurs både för lärare och elever 

• Mesta av storköksmaskinerna är utbytta 

• Partikelfläkt monterad i slöjdsal 

• Nya lånecyklar för anställda och elever 

• Omklädning av möbler i personalrum 

• Ny flaggstång 

• Utbyte av hängrännor och stuprör vid valda delar 

• Nytt klinkergolv i korridorer vid låg-, mellanstadiet samt utanför matsal pga fukt 

• Byte av mer ekonomiska och miljövänliga pappers och tvålhållare 

• Nya speglar på samtliga toaletter 

 

Skanörsgården avslutade projekt 2018/19: 

• Ny paviljong 

• Fler aktivitesspel inom- utomhus  

• Tv skärmar och Apple TV installerat i flera rum 

• Omställning av ventilation så den inte stängs av på natten utan alltid går på lågvarv 

• Planerad ny gungkarusell 

• Nytt yttertak på hela huset samt rengöring av fasad 

• Säkerhetsarbete i samråd med SAM-gruppen, elevråd och skyddsombud 



• Montering av ljudabsorbenter i valda delar 

• Nya switchar för bättre wifi täckning  

• Hcp anpassning för barn i paviljong 

• Utbyte av hängrännor och stuprör vid valda delar 

• Rensning av avloppsbrunnar på innergård 

• Byte av mer ekonomiska och miljövänliga pappers och tvålhållare 

• Mer miljösortering av sopor 

 

Förskola avslutade projekt 2018/19: 

• Nya garderober på samtliga avdelningar 

• Nya utelekredskap 

• Omställning av ventilation så den inte stängs av på natten utan alltid går på lågvarv 

• Montering av inglasade uterum för vila 

• Ljudabsorbenter i valda delar 

• Nya utemöbler samt parasoller 

• Nytt skärmtak till Koltrasten 

• Säkerhetsarbete i samråd med SAM-gruppen, elevråd och skyddsombud 

• Tv skärmar och Apple TV installerat  

• Utbyte av hängrännor och stuprör vid valda delar 

• Nya switchar för bättre wifi täckning  

• Fått egen sopmaskin för att hålla gångarna fria från grus 

• Byte av mer ekonomiska och miljövänliga pappers och tvålhållare 

• Mer miljösortering av sopor 

 

 

 

 


