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Tiedote vanhemmille ja huoltajille 
Tämä kirje on tarkoitettu sinulle, joka olet Kronanin koulussa tai vapaa-ajankodissa käyvän lapsen 
vanhempi tai huoltaja. Kirje on käännetty useille kielille, mutta on sisällöltään sama kielestä riippumat-
ta.  
 
Torstaina 22. lokakuuta Kronanin koulua kohtasivat hirvittävät ja traagiset tapahtumat. Ne koettelivat 
lapsia, oppilaita ja henkilöstöä eri tavoin ja tapahtumat jäivät mieliimme hyvin pitkäksi aikaa. Tapahtu-
neesta huolimatta meidän, jotka pystymme, on jatkettava eteenpäin ja arkielämä auttaa meitä siinä. 
Sen vuoksi toivotamme nyt teidät tervetulleiksi takaisin Kronaniin koulun avatessa jälleen ovensa 
maanantaina 2.päivä marraskuuta.  
 
Viime torstai tapahtumista lähtien Kronanin opettajat ja muu henkilöstö sekä koko Trollhättanin kau-
punki ovat läheisessä yhteistyössä poliisin kanssa valmistelleet päivää, jolloin Kronan avataan uudel-
leen. Voimme luvata teille, että teemme kaikkemme luodaksemme lapsille ja oppilaille turvallisen kou-
luympäristön ja toivomme, että myös te vanhemmat ja huoltajat voitte tuntea, että lapsistanne huoleh-
ditaan turvallisella tavalla.  
 
Luodaksemme turvallisen paluun kouluun olemme ryhtyneet seuraaviin toimenpiteisiin, jotka ovat voi-
massa toistaiseksi.  

 Kronanin pääsisäänkäynnin ovet ja muut sisäänkäynnit ovat vartioituja. Ovet lukitaan oppitun-
tien ajaksi.  

 Turvallisuuden lisäämiseksi Kronanin tiloissa ja niiden ulkopuolella liikkuu vartijoita ja koulu-
henkilökuntaa.  

 Kaikille tarvitseville lapsille tarjotaan pedagogien, kuraattoreiden, psykologien ja muun oppi-
lasterveydenhuollon henkilöstön apua ja tukea.  

Lasten ja oppilaiden rauhan ja turvallisuuden lisäämiseksi entisestään Kronan on avoinna ainoastaan 
lapsille, oppilaille ja asianomaiselle henkilöstölle. Vanhemmat ja huoltajat ovat tervetulleita Kronanin 
vapaa-aikatalolle, jossa on paikalla myös henkilöstöä, joka tarjoaa mahdollisuutta keskusteluun sekä 
muuta tukea.  

Ensimmäisen koulupäivän ohjelma 2/11 
09:00 Koulu avataan oppilaille, jotka otetaan vastaan heidän tavanomaisissa luokissaan ja tiloissaan. 
Koululounas tarjoillaan normaalin aikataulun mukaan. Vanhemmat ja huoltajat ovat tervetulleita Kro-
nanin vapaa-aikatalolle.  
 
13:00 Koulupäivä päättyy. Kronan on avoinna oppilaille, jotka haluavat jäädä sinne klo 15.00 saakka.  
Vapaa-aikatalo toimii normaalin aikataulun mukaisesti.  

Ohjelma tiistaina 3/11 
09:00 Koulu avataan oppilaille. Koululounas tarjoillaan normaalin aikataulun mukaan. 
13:00 Koulupäivä päättyy. Kronan pidetään avoinna oppilaille, jotka haluavat jäädä sinne klo 15.00 
saakka. 

Ohjelma keskiviikkona 4/11 
Keskiviikosta 4/11 alkaen koulun opetus tapahtuu normaalin lukujärjestyksen mukaan.  

 
Djeno Mahic    Birgitta Lundskog, 
Rehtori, Kronan   Vt aluepäällikkö, keskustan koulualue.  
 
 

 


