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Invigning av nya Källdalsskolan och Rampen fredag 4 
september 

Välkommen till gemensam invigning av Uddevallas nya grundskola 
Källdalsskolan och Rampen – allmänhetens nya mötesplats i Källdal 
 
Tid: Invigning fredagen den 4 september 2020 klockan 09.00 
Plats: Skolgården, Källdalsskolan vid Undavägen och Lingatan i Källdal 
Invigning och tal av Roger Ekeroos, ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
och Annelie Högberg, ordförande kultur- och fritidsnämnden. Övriga 
medverkande är Mikael Engelbrektsson, Ulf Hjortsfeldt och Louise Eriksson, 
rektorer på Källdalsskolan, Patrik Carlsson, projektledare Rampen, samt 
elevrepresentanter. Dessutom blir det musikunderhållning och framförande av 
Källdalssången med text och musik av Madelene Holmström. 
Invigningen kommer att ske utomhus på skolgården med begränsat antal deltagare 
enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende covid-19. Eleverna 
kommer att följa invigningen via livestreaming i klassrummen. 
 
Pressvisning  
Efter invigningen arrangeras en pressvisning av lokalerna. Elever i årskurs 6 visar 
runt på nya skolan och Rampen. 
 
Om Källdalsskolan och Rampen   
Inför terminsstarten 17 augusti välkomnades drygt 500 elever i årskurs F-6 till den 
nya grundskolan som är anpassad för att fungera för alla. Skolan innehåller bland 
annat: 

• Klassrum, grupprum, kapprum och övriga ytor för årskurs F-6. 
• Grundsärskola för årskurs F-6. 
• Tillagningskök med kapacitet att laga 700 portioner mat, samt skolmatsal. 
• Skolbibliotek 
• Fullskalig idrottshall som också kan hyras ut på kvällar och helger. 
• Skolgården är indelad efter olika teman: aktiva gården, skogen, djungeln 

och innergården. 
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• Mötesplats Rampen är lokaliserad i samma byggnad som Källdalsskolan 
och erbjuder aktiviteter som är öppna för allmänheten efter skoltid. Här 
finns bibliotek, fritidsgård, café, danssal, musikrum och idrottshall.  

Källdalsskolan är 12 000 kvadratmeter stor och har byggts med senaste teknik för 
att vara energieffektiv med bland annat solpaneler på taket. 
 
För mer information, kontakta gärna:  
Ulf Hjortsfeldt  
Rektor årskurs 4-6  
Telefon 0522-69 50 31 
e-post ulf.hjortsfeldt@uddevalla.se 
Patrik Carlsson  
Projektledare Rampen  
Telefon 0522-69 6430  
e-post patrik.carlsson@uddevalla.se 
Roger Ekeroos (M)  
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden  
Telefon 0522-69 70 85,  
e-post roger.ekeroos@uddevalla.se 
Annelie Högberg (S)  
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden  
Telefon 070-165 79 18  
e-post annelie.hogberg@uddevalla.se 
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