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Kunskapsstaden Helsingborg bygger en
ny och modern förskola på Råå
I måndags satte förskolebarn från Råå förskola i Helsingborg spaden i marken
för sin framtida förskola. Den ska stå färdig i augusti 2013.
Lång resa
- Äntligen! Vi har varit i provisoriska lokaler i fem och ett halvt år och ser
verkligen fram emot att flytta in i lokaler anpassade till våra behov, säger
Lena Fälth, förskolechef på Råå förskola.
Förskolepersonalen har varit med och påverkat utformning av förskolan

invändigt. I ena delen av byggnaden byggs ett uterum med tak över där de
minsta barnen kan sova. En annan nyhet är ett stort kapprum mitt i
förskolebyggnaden.
- Det underlättar hämtning och lämning och är samtidigt ett sätt att
maximalt utnyttja lokalen, säger Lena Fälth.
Förskolebarn från Råå förskola tog i måndags tillsammans med barn- och
utbildningsnämndens ordförande Christer Rasmusson, (FP) och Peabs
regionchef Bratislav Marjanovic det första spadtaget för den nya förskolan
som kommer att ligga bredvid Råå Södra skola på Kustgatan på Råå.
Färdig nästa höst
När dammet lagt sig konstaterade Alexandra Karlström och hennes
förskolekompisar att det ska bli spännande att återvända till den
färdigbyggda förskolan nästa höst. Den nya förskolebyggnaden ger plats för
omkring 90 barn i åldern 1–5 år. På Råå förskola leker, upptäcker och
utvecklas barnen i rum som väcker nyfikenhet, inspiration och
kommunikation.
Glädjen över förskolebygget är stor också hos verksamhetschefen Monika
Charlin.
- Det blir en fin och modern förskola, där rummen byggs utifrån vad de ska
användas till. Ett nytänk inom förskoleverksamheten, säger hon.
Kontakt:
Lena Fälth, förskolechef, Råå förskola, 042-10 76 04,
lena.falth@helsingborg.se.
Monika Charlin, verksamhetschef, Kunskapsstaden Helsingborg 042-10 22 67,
monika.charlin@helsingborg.se.

På vår hemsida www.helsingborg.se/raaforskola finns mer att läsa.

Kunskapsstaden Helsingborg är det gemensamma namnet på Helsingborgs stads
skolor. Det handlar om ett hundratal skolor, från förskola upp till gymnasiet, med
tusentals medarbetare som ska hjälpa precis vartenda barn att förverkliga sina
drömmar.
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