Hej alla vårdnadshavare!
Solen skiner och våren är starkt på kommande. Vi har många saker på gång och vill därför informera
er alla om kommande renoveringsprojekt och om oss som arbetar för allas våra barn.

Kort om oss (för er som inte vet)
Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) har sina rötter i en s.k. Bell-Lancasterskola, som grundades år
1848 av Marie Junelius. Under förfinskningen av Svenska Reallycéet (för gossar) i början av 1900-talet
integrerades de svenskspråkiga pojkarna med denna flickskola. Själva Reallycéet hade i sin tur rötterna
i en småbarnsskola som grundats 1609. Det Realläroverket för gossar och flickor som nu bildades
genomgick sedermera flera namnbyten och heter sedan år 1937 Svenska Privatskolan i Uleåborg. I
skrivande stund pågår studentskrivningarna men skolans första studenter, 7 flickor, dimitterades
redan 1907.
Den svenska barnträdgårdsverksamheten (dagvård) i Uleåborg inleddes i mars 1966 på initiativ av
dåvarande rektor för SPSU Greta Wetterstrand och fru Kathy Klärich. Barnträdgården grundades av
föreningen Svenska Kulturens Vänner (S.K.V.) i Uleåborg med stöd av Svenska Folkskolans Vänner. SBT
verkar idag i Snellmanska husets huvudbyggnad.
Idag är skolans och barnträdgårdens totala barn och elevantal ca 260. Vi spår att vårt totala barn- och
elevantal kommer att vara ca 280 om några år. Både SPSU och SBT upprätthålls av en förening som
heter Skolgarantiföreningen r.f. Alla i styrelsen är föräldrar till barn vid SBT/SPSU. Ordförande är
Pontus Hällfors och som sekreterare verkar alltid skolans rektor. Man kan läsa hur man blir medlem på
sidan https://www.spsu.fi/verksamhet/skolgarantiforeningen-r-f/. Vi är ungefär 45 anställda och
helhetens dagliga arbetet leds av enhetschef Sampo Backman, skolans rektor Seppo Kallio och SBT
föreståndare Jaana Lehtiniemi.

Det finns även en annan skild förening som är nära kopplad till vår verksamhet. Föreningen Svenska
Kulturens Vänner (S.K.V.) i Uleåborg r.f. grundades år 1921 och föreningen fyller således 100 år i år.
Föreningens ändamål är att förena den svensktalande befolkningen i Uleåborg och främja dess
intressen i fråga om bildning och andra allmänna kulturuppgifter på svenska. Mycket av denna
verksamhet sker via Luckan Uleåborg och Norden-Center. Föreningen ska också upprätthålla
fastigheter i Uleåborg för SBT:s och SPSU:s ändamål.

Fastighetsnyheter
Vi alla ser det mycket viktigt att våra barn, elever, studerande och personal har en ändamålsenlig, trygg
och inspirerande inlärningsmiljö att växa i. Skolan började i tiderna på adressen Torggatan 16
(Toppelius hus), flyttade sedan till Kyrkogatan 45 (FPA) och har verkat sedan 1945 i kvarteret
Sepänkatu 7-9 (Weckmanska huset) samt Albertsgatan 8 (Snellmanska huset).
Nu ämnar S.K.V. i Uleåborg utveckla ”vårt” kvarter så att det gynnar våra barn, elever och studerande
på bästa möjliga sätt. Detta innebär att vi under kommande år kommer att renovera och ev. bygga till
något. Då det är fråga om stora grundrenoveringar så kommer arbetet pågå under flera år.
Vi och våra utrymmen förknippas också starkt med skolans, Uleåborgs, Finlands – dvs vår
gemensamma kulturhistoria - via namn som Snellman, Weckman, Mannerheim, Mattas, Pentzin,
Wacklin och Tulindberg. Vi har också ett ansvar att ta vara på och förmedla vår historia. Därför görs
mycket av vårt arbete i samråd med och under övervakning av Museiverket.

Snellmanska gårdsbyggnaden
S.K.V. i Uleåborg r.f. har nu glädjen att informera er alla att den länge efterlängtade renoveringen av
Snellmanska gårdsbyggnaden kommer att börja.

Avsikten med denna renovering är att råda bot på den utrymmesbrist som uppstått då barnantalet
vid SBT vuxit under flera år. För att inom snar framtid kunna möjliggöra dagvård på svenska åt alla
våra barn kommer vi nu möjliggöra en långsiktigt lösning i samma gård, Snellmanska gården. Våra

planer är att Snellmanska gårdsbyggnaden renoveras för 5-6 åringarnas bruk medan 1-4 åringarna i
framtiden fortsätter i huvudbyggnaden.

Renoveringsarbetet inleds med att en del av gårdsbyggnadens innerdelar rivs. Först efter detta kan
utförligare renoveringsplaner uppgöras. Då både Snellmanska huset och gårdsbyggnaden är skyddade
enligt lag så kommer renoveringen att ske i samråd med, och under övervakning av, museiverket. Som
arkitekt har vi Juho Teppo från Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo. Ansvarig arbetsledare är Tapio
Siltakoski från Otakon. Det första och inledande byggmötet hölls onsdagen 24.3.2021 och själva
rivningsarbetet kommer att inledas måndagen 29.3. För att trygga barnens vardag kommer arbetet
börja med att vi begränsar ett område för arbetstrafik. Detta område är märkt med rött bilden. Även
gällande corona-restriktioner kommer att beaktas.

Vi kommer att hålla er informerade under hela renoveringsprojektet. Vi är oerhört glada att vi kan
möjliggöra denna renovering i vår unika miljö. Renoveringen möjliggörs av Stiftelsen för kultur- och
utbildningsinvesteringar, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och förhoppningsvis ännu några till.
Weckmanska huset
Parallellt med Snellmanska gårdsbyggnaden renovering kommer S.K.V. i Uleåborg att utveckla
Sepänkatu 7-9 för framtida skolbruk. Som grund har vi bl.a. grundliga konditionsgranskningar (Vahanen
6-11/2020) och vårt framtida behov. Som bäst pågår intensivt planeringsarbete tillsammans med
planerare och arkitekter men vi kommer att börja från Weckmanska husets tak/terrass på Kyrkogatans
sida. Planering av detta projekt har kommit långt och arbetet inleds så fort läsåret slutar för skolan.

Mera information
SPSU, SBT och SKV använder sig av samma hemsida www.spsu.fi. På denna www sida kommer
information om projektet och hur det framskrider. SBT och SPSU skickar också information om sådant
som direkt inverkar på barnens och elevernas vardag via sina sedvanliga kanaler.
Förutom dessa kanaler berättar SPSU mycket om vardagen via Instagram (/svenskaprivatskolan) och
Facebook (svenskaprivatskolan). SBT, morris/eftis och elevkåren (/spsuelevkar) har också egna sidor.

Frågor
Ifall det är något ni funderar på så svarar jag gärna på frågor.

Med vänliga hälsningar på SKG:s och S.K.V. i Uleåborgs vägnar,
Sampo Backman, 0400-775814, sampo.backman@eduouka.fi

