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FRIDASKOLAN  



Grimboåsen 22 A, 417 49 Göteborg 

Grundskolan och förskolan är helt nybyggda och ritade utifrån Fridaskolans tankar och idéer, där våra 

medarbetare och, inte minst, elever från Fridaskolan Vänersborg har varit involverade i processen att 

arbeta fram ritningarna. Stor omsorg har med andra ord lagts på byggnad och lokaler – men lika viktig är 

även utemiljön. En kreativ och trivsam utemiljö blir både ett förlängt klassrum och en plats för rast och 

lek.  

09.00  En presentation av Fridaskolan Göteborg - från idé till färdig skola. 

10.00  Rundvandring med elever och personal 

11.30 Dialog / frågestund där elever och personal från Fridaskolan medverkar 

12.00 Lunch i vår restaurang 

13.00  Avslut 

 

Se mer på http://www.fridaskolan.se/vara-skolor/goteborg 

 

 
 
Byggnaden har fem våningar som alla förenas i en central ljusgård. En hissnande känsla att 
stå högst upp och titta ned. I bottenplan finns restaurang, slöjd, musik, förskoleklass och 
årskurs 1. På nästa plan finns årskurs 2 och 3. I framtiden även årskurs 9. På våning tre 
huserar mellanstadiet. Fritids finns överallt. På våning fyra finner vi sjuor och åttor. 
 
Se mer på https://skolhusockero.wordpress.com/galleri/fridaskolan 
 
 

 
 
 

http://www.fridaskolan.se/vara-skolor/goteborg
https://skolhusockero.wordpress.com/galleri/fridaskolan


 

Programgruppsmöte 4 

2015-05-18  16.30 - 18.30  

Nya textilslöjdssalen, Bergagårdsskolan 

 

Följ vår egen blogg på skolhusockero.com 

 

Deltagare 
Enligt gul markering i kontaktlista nedan  
 

Introduktion 
Vi inleder med en video av Peter Lippman - Early Learning Centres 
 
Ur burken från tidigare möte  

 Många bra tankar, kul med en elev som var med och delade med sig. 

 Öppna upp byggnaden och skapa "uterum".låta naturen bli mer integrerad. Samlad runt 
lägerelden, en riktig 

 Många tankar efter studiebesöken. Inkluderingstanken- professioner med tex audionom.... 
SPSM 

 Närhet till utemiljö, lektioner i utemiljö, lärande i olika fysiska miljöer 

 Roligt att ta del av hur andra hade tänkt om berget, vattenhålet, grottan och verkstaden. 

 Fortsatt intressanta diskussioner och infallsvinklar 

 Intressant att höra om de posetivt reflektionerna från Vallhamra. Rosanne Bosch koncepten 
känns alltmer genomtänkta och kompletta vi jobbar vidare. 

 Jag själv var/blev inspirerad av Vallhamraskolan och det var härligt att höra att de andra 
också hade de tankarna. Viktig tanke att ta med är just "Grottan" vikten av den.  

 Viktigt att någon bevakar SPSM:s råd om god lärandemiljö. 

 Intressanta synpunkter på hur en god lärandemiljö kan utformas. Tänk på tillgängligheten, 
bör ljud och ljudmiljön. Bygg inkluderande och säkert!  
 

Workshop gestaltning 
Vi arbetar i fyra grupper med att gestalta 7 teser utvalda från presentationen vi fick 25 februari av 
Bergagårdspedagogernas värdegrund.  Resultatet kommer att sammanställas i behovsbeskrivningen. 
De 7 teserna är 

 Vi arbetar med globala fra                                  ha  llbar utveckling i synnerhet 

 Gärna fler ateljésalar som är lite mindre och genomtänkta.  
 Eleverna skall arbeta med alla sina sinnen för att lärandet ska bli kreativt 

 Olika storlekar på rum med olika  jus  s  pp… 

 Inte helt öppna ytor 

 Alla på skolan skall känna sig trygga 

 Vi har olika lärstilar 

 

Inventeringsunderlaget över Bergagårdsskolan 
Vi samlade in inventeringsunderlaget där alla fått chansen att beskriva vad som fungerar väl på skolan 
idag och vad som behöver utvecklas. Några pedagoger hade gått samman och svarat gemensamt. En 
sammanställning kommer att presenteras i behovsbeskrivningen. 
 

Övrigt 
I morgon 19 maj 2015, 9.00-13.00 gör vi ett studiebesök Fridaskolan Göteborg 
Gruppen enades om att Torben sammanställer rapporten som kommer att heta 
BEHOVSBESKRIVNING BERGAGÅRDSSKOLAN 2015 och skickar ut till övriga i gruppen för 
genomläsning, respons och justering innan den lämnas över till Barn- och utbildningsnämnden 30 
juni. 

 

Tidplan 

http://www.skolhusockero.com/


Programgruppsmöte 1  
29 januari 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Programgruppsmöte 2 
Uppföljning av studiebesök  
Analys enligt Rosan Bosch ikoner 
25 februari 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Studiebesök på skolor i Göteborgsområdet 

Mars 2015  
 
Programgruppsmöte 3  
Elevråden presenterar sina arbeten  
Fokusgrupper inne- och utemiljö 
Inkludering och specialpedagogik  
26 mars 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Programgruppsmöte 4 
18 Maj 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Studiebesök Fridaskolan Göteborg 
19 maj 2015, 9.00-13.00 
 
Behovsbeskrivningen överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden 
30 juni 2015   

 

Utbildning 
Rosan Bosch Design 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök  

 

Övriga frågor 

 
Kontaktlista programgrupp Bergagårdsskolan 

Namn Funktion E-post Mobil 

Cecilia Thundal Rektor cecilia.thundal@ockero.se 070-2322811 

Viktoria Johansson Pedagogisk ledare viktoria.johansson@ockero.se 073-3243686 

Rose-Marie Jonsson Specialpedagog rosemarie.jonsson@ockero.se   

Klas Einald Chef kulturskolan klas.einald@ockero.se 0706-906997 

Lasse Krantz Lärare fritids, Lasse.Krantz@ockero.se 070-3876050 

Eva Magnusson Lärare F-3 eva.magnusson@ockero.se 072-7144088 

Malin Stensson Lärare 4-6 malin.stenson@ockero.se 076-1450646 

Elevrådet Linnea 
Möller 

Elever åk F-6   

Viktoria Westerlund Förälder vikwest@gmail.com  070-8882679 

Katrin Hammar Förälder  katrinhammar@hotmail.com 070-7306372 

Angelica Franciska Förälder  Angelica.Francisca@ockero.se 070-2507588 

 
 
 
 
 

Förälder  Maria.forneheim@bredband.net 073-035 87 22 

mailto:cecilia.thundal@ockero.se
mailto:viktoria.johansson@ockero.se
mailto:rosemarie.jonsson@ockero.se
mailto:klas.einald@ockero.se
mailto:Lasse.Krantz@ockero.se
mailto:eva.magnusson@ockero.se
mailto:malin.stenson@ockero.se
mailto:vikwest@gmail.com
mailto:katrinhammar@hotmail.com
mailto:Angelica.Francisca@ockero.se
mailto:Maria.forneheim@bredband.net


Maria Forneheim 

Lena Ånskog Huvudskyddsombud lena.anskog@ockero.se 070-2190316 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 070-6049560 

Jeri Svensson Tf . kostchef Jeri.Svensson@ockero.se  

Peter Albinsson ÖBO-projektchef peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 070-6906381 

 

 

Programgruppsmöte 3 
2015-03-25  16.30 - 18.30  

Nya textilslöjdssalen, Bergagårdsskolan 

 

Följ vår egen blogg på skolhusockero.com 

 

Deltagare 
Enligt gul markering i kontaktlista nedan  
 

Introduktion 
Ur burken från tidigare möte  

 Nu känns det som om vi verkligen är på G. Givande, inspirerande. 

 Möjligheter och utmaningar i nya idéer öppnar upp för förändring med fokus på förbättring 

 Hur fångas skolans (vår) behovsbeskrivning upp och sammanställs? 

 Bra diskussioner. Mycket inspiration 

 Många nya tankar och idéer om skolan 

 B  å       k          sk p  ”k     v     j   ”     k     v                ,        s         

 Intressant 

 Kommer vi att prata om vad som fungerar bra med de befintliga lokalerna och vad som 
fungerar mindre bra? 

 Utmanande idéer. Fortfarande positiv känsla 

 Många intryck, härligt! 

 Är det så att barnen känner sig instängda i skolan? Frågan är viktig att ha med! 
 

Upplevelser och reflektioner från studiebesöken  

 Fönster ger ljusinsläpp  

 Olika storlekar på rum 

 Glasdörrar sågs som positivt, stängt men insyn 

 Mattan dämpade mycket ljud 

 Struktur i studierummet trots frihet. Barn med särskilda behov hade möjlighet att 
vara i mindre rum. 

 Viktigt att förankra arbetssättet innan, så att alla är med.  

 Lyckats vända föräldrar i inställningen till ny pedagogik gällande större klasser med 
nya grupperingar var 6:e vecka. Finjusteringar efter hand. 

 Varierande möbler 

 Bra akustik 

 Studiehallen 

 Gillar tanken med 50-60 elever i två olika spår 

 Nya grupperingar var 6:e vecka 

mailto:lena.anskog@ockero.se
mailto:mikael.johannesen@ockero.se
mailto:peter.albinsson@ockero.se
mailto:torben.ferm@ockero.se
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 Nivågrupperat i perioder på Lekstorp 

 Intryck från studiebesöket 

 Fräscha toaletter 

 Härligt med breda trappor 

 Stora studiehallen med heltäckningsmatta 

 Hur kan färger inspirera, vilka färger gillar vi, gärna Rosa inte svart och rött 

 Utegymmet och konstgräsplanen 

 Man stör varandra när skåphall och studiehall ligger i samma utrymme 
 
Presentation av hemuppgifter - Rosan Bosch Design 
Hemuppgiften var att skapa berg, grotta, lägereld, vattenhål eller verkstad – eller alla på en gång. Måla 
rita, bygg, klipp eller klistra. 

 

 
 
 
 
Flera spännande tankar presenterades i olika format. Här nedan syns några 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

Till nästa gång 
Fundera över och fyll i inventeringsunderlaget över Bergagårdsskolan.  
Område funktion/ detta fungerar bra/ detta fungerar dåligt. 
 

 

Övrigt 

Nästa studiebesök planeras till Torslanda/Fridaskolan Göteborg i april 
När vi får datumet, hör av dig snarast om du inte kan! 
 

Burken 
Vi avslutar med Burken – alla får skriva korta reflektioner om dagens möte och lägga i en burk 
 

 Många bra tankar, kul med en elev som var med och delade med sig. 

 Öppna upp byggnaden och skapa "uterum".låta naturen bli mer integrerad. Samlad 
runt lägerelden, en riktig 

 Många tankar efter studiebesöken. Inkluderingstanken- professioner med tex 
audionom.... SPSM 

 Närhet till utemiljö, lektioner i utemiljö, lärande i olika fysiska miljöer 

 Roligt att ta del av hur andra hade tänkt om berget, vattenhålet, grottan och 
verkstaden. 

 Fortsatt intressanta diskussioner och infallsvinklar 

 Intressant att höra om de posetivt reflektionerna från Vallhamra. Rosanne Bosch 
koncepten känns alltmer genomtänkta och kompletta vi jobbar vidare. 

 Jag själv var/blev inspirerad av Vallhamraskolan och det var härligt att höra att de 
andra också hade de tankarna. Viktig tanke att ta med är just "Grottan" vikten av den.  

 Viktigt att någon bevakar SPSM:s råd om god lärandemiljö. 

 Intressanta synpunkter på hur en god lärandemiljö kan utformas. Tänk på 
tillgängligheten, bör ljud och ljudmiljön. Bygg inkluderande och säkert!  

 

 

Tidplan 

Programgruppsmöte 1  
29 januari 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Programgruppsmöte 2 



Uppföljning av studiebesök  
Analys enligt Rosan Bosch ikoner 
25 februari 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Studiebesök på skolor i Göteborgsområdet 

Mars 2015  
 
Programgruppsmöte 3  
Elevråden presenterar sina arbeten  
Fokusgrupper inne- och utemiljö 
Inkludering och specialpedagogik  
26 mars 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Programgruppsmöte 4 
18 Maj 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Behovsbeskrivningen överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden 
30 juni 2015   

 

Utbildning 
Rosan Bosch Design 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök  

 

Övriga frågor 

 
Kontaktlista programgrupp Bergagårdsskolan 

Namn Funktion E-post Mobil 

Cecilia Thundal Rektor cecilia.thundal@ockero.se 070-2322811 

Viktoria Johansson Pedagogisk ledare viktoria.johansson@ockero.se 073-3243686 

Rose-Marie Jonsson Specialpedagog rosemarie.jonsson@ockero.se   

Klas Einald Chef kulturskolan klas.einald@ockero.se 0706-906997 

Lasse Krantz Lärare fritids, Lasse.Krantz@ockero.se 070-3876050 

Eva Magnusson Lärare F-3 eva.magnusson@ockero.se 072-7144088 

Malin Stensson Lärare 4-6 malin.stenson@ockero.se 076-1450646 

Elevrådet Linnea 
Möller 

Elever åk F-6   

Viktoria Westerlund Förälder vikwest@gmail.com  070-8882679 

Katrin Hammar Förälder  katrinhammar@hotmail.com 070-7306372 

Angelica Franciska Förälder  Angelica.Francisca@ockero.se 070-2507588 

Maria Forneheim Förälder  Maria.forneheim@bredband.net 073-035 87 22 

Lena Ånskog Huvudskyddsombud lena.anskog@ockero.se 070-2190316 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 070-6049560 

Jeri Svensson Tf . kostchef Jeri.Svensson@ockero.se  

Peter Albinsson ÖBO-projektchef peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 070-6906381 
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Studiebesök i Sävedalen och Gråbo 
Torsdag 5 mars 2015 

 

 

VALLHAMRASKOLAN  
Lärdomsvägen 2, 433 65 Sävedalen 

Camila och Jenny berättar om husets resa från det att de flyttade in till det som är idag. Vilka var 

utmaningarna? Vilka är fördelarna? Vad tycker barnen och föräldrarna? 

 9.30  Presentation av verksamhetsidén och förändringsarbetet, fika 

10.30  Rundvandring 

12.20 Lunch i skolrestaurangen 

 

Se mer på https://skolhusockero.wordpress.com/galleri/vallhamraskolan/ 

 

 

https://skolhusockero.wordpress.com/galleri/vallhamraskolan/


 

LEKSTORPSSKOLAN 
Aggetorpsvägen 2, 443 40 Gråbo 

 

Lekstorpsskolan är en av tre helt nybyggda skolor i Gråbo. V får träffa Patrick Samuelsson som varit 

projektansvarig på plats under ombyggnationen samt några av pedagogerna. 

 

13.30  Presentation av verksamhetsidén Lekstorpsskolan och systerskolorna 

14.30  Rundvandring 

15.30  Hemresa 

 

Meddela ditt deltagande till torben.ferm@ockero.se snarast. Vi försöker samåka i så stor utsträckning 

som möjligt. Har du ingen att samåka med meddelar du även det till Torben. Lärare och rektor ansvarar 

för att elevrepresentanterna kommer med. 

 

Se mer på https://skolhusockero.wordpress.com/galleri/lekstorpsskolan/ 

 

 

Programgruppsmöte 2 
2015-02-25  16.30 - 18.30  

Nya textilslöjdssalen, Bergagårdsskolan 

 

Följ vår egen blogg på skolhusockero.com 

 

Deltagare 
Enligt gul markering i kontaktlista nedan  
 

Introduktion 
Ur burken från tidigare möte  

 Positivt möte med goda förutsättningar 

 P s   v ! G v    s  k. S       sv  … 

 Lovande 

 Särskilda behov – utgångspunkt för allt (barn och vuxen) då blir det kreativt 

 Mycket bra första möte med många bra synpunkter och tankar 

 Intressant att träffa och lära känna föräldrar och kollegor i det här sammanhanget 

 Ansvar, möjligheter, trygghet, lärorikt, meningsfullt 

 Viktigt att tänka på barnen/eleverna med särskilda behov – gynnar alla 

 Mycket kunskap i gruppen. Hoppfullt 

 Det som är vårt uppdrag är att göra en behovsbeskrivning. Blir lite orolig över att vi kommer 
lägga för mycket fokus på hur vi vill att den färdiga lösningen kommer att se ut. 

 

mailto:torben.ferm@ockero.se
https://skolhusockero.wordpress.com/galleri/lekstorpsskolan/
http://www.skolhusockero.com/


Framtidens lärande 
Tankar om videon av           v s , SAR/MSA -         s k         . Skolbyggnaden i ett 
pedagogiskt ha  llbarhetsperspektiv http://vimeo.com/43394190 

 

Gruppen tyckte att Annas presentation var givande. Hon är kunnig och kopplar hela tiden sina 

idéer till läroplanens mål. Hennes metod att använda olika färger för olika funktioner i skolan 

är effektiv och att bygga upp skolhus som blommor med färgglada blad hjälper oss att få syn 

på olika principer för hur man kan planera den fysiska miljön. 

 

Rosan Bosch Design Telefonplan 

 

 
 

Vi tog del av designern Rosan Bosch tankar om hur man kan identifiera olika typer av 

läromiljöer i en skola med hjälp av fem kategorier. Vi såg hennes video ” designing for a 

better world starts at school. https://www.youtube.com/watch?v=q5mpeEa_VZo   

 

Vi såg även en video om Vittraskolan på Telefonplan i Stockholm som hon designat. En 

annorlunda lärandemiljö som inspirerade oss i gruppen men också väckte en hel del 

funderingar. Hur fungerar det i dag när verksamheten varit igång ett tag. Det ryktas att man 

skapat fler ytor där man kan avskärma sig från intryck som inte är relevanta för tillfället. 

Barnen som intervjuas i videon talar genomgående om den lust och frihetskänslan som de 

upplever. http://www.rosanbosch.com/en/static-article/film-om-vittra#overlay-

context=en/project/vittra-telefonplan 

 
Uppgift till nästa gång 

Skapa berg, grotta, lägereld, vattenhål eller verkstad – eller alla på en gång. Måla rita, bygg, 
klipp eller klistra. 
 
Bergagårdsskolans pedagogiska grundsyn och tankar kring framtida skollokaler 
Viktoria redovisar pedagogernas arbete med att formulera en gemensam grund för den pedagogiska 
praktiken och verksamhetens utveckling. Nedan en sammanställning 
 
Värdegrund 
Alla på skolan; 
Känna sig trygga 
Är lika mycket värda 
Känner att de duger 
Känner sig delaktiga 
Blir bekräftade 
Visar varandra hänsyn och respekt 
Är hjälpsamma 
 
Kunskapssyn 
Vi lär i alla situationer hela livet 
Vi har olika lärstilar 
Eleverna får arbeta med alla sina sinnen för att lärandet ska bli kreativt 
Genom sociokulturellt lärandet skapas och fördjupas våra kunskaper 
Vi utgår från elevernas tidigare erfarenheter 
Vi vill att eleverna ska tycka att det är roligt att lära sig 

http://vimeo.com/43394190
https://www.youtube.com/watch?v=q5mpeEa_VZo
http://www.rosanbosch.com/en/static-article/film-om-vittra#overlay-context=en/project/vittra-telefonplan
http://www.rosanbosch.com/en/static-article/film-om-vittra#overlay-context=en/project/vittra-telefonplan


Vi tycker att helheten är viktig, (t ex. olika "ämnen" hänger ihop och bildar helheten) 
 
    s     sk                     sk    s   s sk     j ? 

G u  sk                   k p   , S S            ”G u  sk     sk              lsenliga lokaler. 

Den skall ocksa      u  us      s       vs     en tidsenlig u         .” 

 
Den nya skollagen (2 kap, §35, S S            u            sk       k             u  us           s 
s       vs     att syftet med utbildningen ska kunna upp     s.” 
 

Finns det na          ssk                                       uv       sk                           

          s           s  v        sk                                     samtliga skolformer.  
 
Tre övergripande områden 
 
Hållbar utveckling 

I de nya styrdokumenten betonas allt mer vikten av att arbeta med globala fra                      

            ha  llbar utveckling i synnerhet. Därför vill vi fokusera på lärande för hållbar utveckling. 

    s   k       k                ha        u v  k                   : 

           s   sk    s    k        
  v        s v     p     
  ha ett lokalt och globalt perspektiv 

    v nda en ma  ngfald av pedagogiska metoder 

          v       k           v     k    sk     k     

  utga   fra        k    sk  v           

• starta i skolans tidiga a  r och ha en progression till senare a  r. 

 
Utemiljö 
       u v  k      u     j   ? 
M  j    som uppmuntrar barn att                sin fantasi, nyfikenhet och utforskarlust. B   s      

till lek och "skrubbsa  r"! Alla barn ska pa   egen hand utforska och uppleva platser som de finner 

meningsfulla. 
 
Innemiljö 
       utvecklande inomhusmilj   ? 

• Exponeringsställen - kunna visa sina alster.  

• Gärna egna ingångar/entréer till varje klass/ årskurs. 

• God takhöjd -skapar rymd, i vissa lokaler. 

• Ateljéer - Kunna måla- skölja av sina penslar, tekniksal/NO-sal, gärna fler ateljesalar som är lite 
mindre och genomtänkta.  

• Olika storlekar på rum med olika ljusinsläpp.... 

• Klassrum med fyra väggar.  

• Ljudet behöver minskas/dämpas - det är avgörande för god undervisningsmiljöer - vi behöver 
experter som ser över det här. 

• God arbetsbelysning 

• Möjlighet att arbeta tvåspråkigt - både vertikalt och horisontalt rent lokalmässigt 
 
 
Vi har stor förståelse för att lokaler ska nyttjas till max men både barn och vuxna behöver miljöombyte 
och möjlighet att förbereda i sina lokaler.  
 
Av hygieniska skäl behöver lokalen städas ordentligt dagligen och lokalerna ska vara lättstädade.  
 
Elever och föräldrar ska givetvis vara delaktiga i framtida skollokaler men nuvarande elever och 
vårdnadshavare lämnar skolan och nya kommer. Vi kan inte utgå från att alla elever har engagerade 
föräldrar men vi vill ha gott samarbete med hemmen. 



 
Pedagogerna på Bergagårdsskolan har en mycket gedigen kompetens kring kunskap och lärande, 
därför är pedagogernas röst avgörande i utformandet av framtida skollokaler. 
 
 
Tydliggörande!   
Vi ska ha en skola för alla oavsett om det är en grundskola/grundsärskola.  
Tillgängligheten i lokalerna är viktig!  
Spsm - tips om lärandemiljö 
Våga ta hjälp för att lösa olika anpassningar- audiotiv inne/ute luft  
Den 1 januari 2015 börjar en ny diskrimineringslag gälla. Lagen klassar bristande tillgänglighet i 
alla skolformer som diskriminering. Bestämmelserna innefattar såväl undervisning som lokaler. 
Fem förmågorna- hur kan de utvecklas bäst och i vilket sammanhang. 
Vem ansvarar för den här posten? Vem bevakar pedagogernas frågor?  
Handboken "Att se, höras och andas i skolan- en handbok om skolans innemiljö" av 
Arbetarskyddsstyrelsen och Boverket  
 
Inte helt öppna ytor- då ljud/ljus blir fel  
   

Inför studiebesöket 
Vi avslutar med att planera för studiebesöket i Vallhamra och Gråbo 5 mars.  
 

Burken 

 Nu känns det som om vi verkligen är på G. Givande, inspirerande. 

 Möjligheter och utmaningar i nya idéer öppnar upp för förändring med fokus på förbättring 

 Hur fångas skolans (vår) behovsbeskrivning upp och sammanställs? 

 Bra diskussioner. Mycket inspiration 

 Många nya tankar och idéer om skolan 

 B  å       k          sk p  ”k     v     j   ”     k     v                ,        s         

 Intressant 

 Kommer vi att prata om vad som fungerar bra med de befintliga lokalerna och vad som 
fungerar mindre bra? 

 Utmanande idéer. Fortfarande positiv känsla 

 Många intryck, härligt! 

 Är det så att barnen känner sig instängda i skolan? Frågan är viktig att ha med! 
 

Övrigt 

 

Tidplan 

Programgruppsmöte 1  
29 januari 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Studiebesök på skolor i Göteborgsområdet 

Mars 2015  
 
Programgruppsmöte 2 
Uppföljning av studiebesök  
Analys enligt Rosan Bosch ikoner 
25 februari 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Programgruppsmöte 3  
Elevråden presenterar sina arbeten  
Fokusgrupper inne- och utemiljö 
Inkludering och specialpedagogik  
26 mars 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Programgruppsmöte 4 
18 Maj 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 



Behovsbeskrivningen överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden 
30 juni 2015   

 

Utbildning 
Rosan Bosch Design 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök  

 

Övriga frågor 

 
Kontaktlista programgrupp Bergagårdsskolan 

Namn Funktion E-post Mobil 

Cecilia Thundal Rektor cecilia.thundal@ockero.se 070-2322811 

Viktoria Johansson Pedagogisk ledare viktoria.johansson@ockero.se 073-3243686 

Rose-Marie Jonsson Specialpedagog rosemarie.jonsson@ockero.se   

Klas Einald Chef kulturskolan klas.einald@ockero.se 0706-906997 

Lasse Krantz Lärare fritids, Lasse.Krantz@ockero.se 070-3876050 

Eva Magnusson Lärare F-3 eva.magnusson@ockero.se 072-7144088 

Malin Stensson Lärare 4-6 malin.stenson@ockero.se 076-1450646 

Elevrådet Elever åk F-6   

Viktoria Westerlund Förälder vikwest@gmail.com  070-8882679 

Katrin Hammar Förälder  katrinhammar@hotmail.com 070-7306372 

Angelica Franciska Förälder  Angelica.Francisca@ockero.se 070-2507588 

Maria Forneheim Förälder  Maria.forneheim@bredband.net 073-035 87 22 

Lena Ånskog Huvudskyddsombud lena.anskog@ockero.se 070-2190316 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 070-6049560 

Jeri Svensson Tf . kostchef Jeri.Svensson@ockero.se  

Peter Albinsson ÖBO-projektchef peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 070-6906381 

 

Programgruppsmöte 1 
2015-01-29  16.30 - 18.30  

Nya textilslöjdssalen, Bergagårdsskolan 

 

Följ vår egen blogg på skolhusockero.com 

 

Deltagare 
Enligt gul markering i kontaktlista nedan  
 

Presentation 
Vi presenterar oss för varandra. Projektledaren gör en snabb genomgång av projektplanen. All 
dokumentation kommer att finnas på bloggen. 

 

Framtidens lärande 

mailto:cecilia.thundal@ockero.se
mailto:viktoria.johansson@ockero.se
mailto:rosemarie.jonsson@ockero.se
mailto:klas.einald@ockero.se
mailto:Lasse.Krantz@ockero.se
mailto:eva.magnusson@ockero.se
mailto:malin.stenson@ockero.se
mailto:vikwest@gmail.com
mailto:katrinhammar@hotmail.com
mailto:Angelica.Francisca@ockero.se
mailto:Maria.forneheim@bredband.net
mailto:lena.anskog@ockero.se
mailto:mikael.johannesen@ockero.se
mailto:peter.albinsson@ockero.se
mailto:torben.ferm@ockero.se
http://www.skolhusockero.com/


Projektledaren gör en genomgång av skolhuset förr, idag och i framtiden genom att visa olika exempel 
på planlösningar och hur de påverka lärandemiljön och arbetssättet.  Den som vill kan ta del av detta i 
projektplanen under kapitlet Framtidens lärande. 
 
Läxa till nästa gång blir att se videon av           v s , SAR/MSA -         s k         . 
Skolbyggnaden i ett pedagogiskt ha  llbarhetsperspektiv http://vimeo.com/43394190 

 

Workshop - värderingsövning 

Vi genomför en värderingsövning om skolfrågor i allmänhet och skolhus i synnerhet. Detta för att lära 
känna varandra och för att synliggöra olika tankar om pedagogik och lärande. Exempel på påståenden 
som gruppen diskuterar 

 Läxor är bra 

 Elever skall sitta vända åt samma håll 

 Tillgången till digitala redskap ställer nya krav på skolhuset 

 Skolans utemiljö är i huvudsak en plats för lek 

 Schema är nödvändigt 

 Insyn skapar trygghet 

 Mobiltelefoner hör inte hemma i skola 

 Framtidens lärande behöver 
 

Burken 
Vi avslutar med Burken – alla får skriva korta reflektioner om dagens möte och lägga i en burk 

 Po 
  

 

 

Tidplan 

Programgruppsmöte 1  
29 januari 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Studiebesök på skolor i Göteborgsområdet 
Februari 2015  
 
Programgruppsmöte 2 
Uppföljning av studiebesök  
Analys enligt Rosan Bosch ikoner 
25 februari 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Programgruppsmöte 3  
Elevråden presenterar sina arbeten  
Fokusgrupper inne- och utemiljö 
Inkludering och specialpedagogik  
26 mars 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Programgruppsmöte 4 
18 Maj 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Behovsbeskrivningen överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden 
30 juni 2015   

 

Utbildning 
Rosan Bosch Design 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök  

 

Övriga frågor 

 
Kontaktlista programgrupp Bergagårdsskolan 

http://vimeo.com/43394190


Namn Funktion E-post Mobil 

Cecilia Thundal Rektor cecilia.thundal@ockero.se 070-2322811 

Viktoria Johansson Pedagogisk ledare viktoria.johansson@ockero.se 073-3243686 

Rose-Marie Jonsson Specialpedagog rosemarie.jonsson@ockero.se   

Klas Einald Chef kulturskolan klas.einald@ockero.se 0706-906997 

Lasse Krantz Lärare fritids, Lasse.Krantz@ockero.se 070-3876050 

Eva Magnusson Lärare F-3 eva.magnusson@ockero.se 072-7144088 

Malin Stensson Lärare 4-6 malin.stenson@ockero.se 076-1450646 

Elevrådet Elever åk F-6   

Viktoria Westerlund Förälder vikwest@gmail.com  070-8882679 

Katrin Hammar Förälder  katrinhammar@hotmail.com 070-7306372 

Angelica Franciska Förälder  Angelica.Francisca@ockero.se 070-2507588 

Maria Forneheim Förälder  Maria.forneheim@bredband.net 073-035 87 22 

Lena Ånskog Huvudskyddsombud lena.anskog@ockero.se 070-2190316 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 070-6049560 

Jeri Svensson Tf . kostchef Jeri.Svensson@ockero.se  

Peter Albinsson ÖBO-projektchef peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 070-6906381 

 
 

Workshop - riskbedömning 
Gruppen genomför en riskbedömning av projektet 

Risk Sannolikhet  Konsekvenserna 
Vi glömmer eller missar delar av våra behov Stor Lindriga 
Gruppen har olika viljor och inte kan enas Medel Rektor har sista 

ordet  
Gruppen är för homogen och tycker för lika Stor Likriktning 
Gruppen är för ambitiös och driver på utveckling för 
utvecklingens egen skull. Vi presenterar behov som 
egentligen inte finns. 

 Irritation, slöseri 
med resurser 

Gruppen hakar på trender inom skolorganisation som 
snabbt blir omoderna. kolhuset blir inte flexibelt och kan 
inte förändras med lätthet 

Medel Slöseri med resurser 

Vi målar upp för stora visioner vilket kan skapa misströstan 
hos brukarna om de inte kan förverkligas 

Medel Påverkar 
arbetsklimatet 
negativt 

Gruppen kan frestas att börja arbeta med lösningar i stället 
för att bara beskriva våra behov 

Medel Begränsar vitaliteten 

Vi förmår inte att kommunicera vårt arbete med dem vi 
representerar 

Medel Missförstånd och 
missnöje 

Närsamhället har för stora förväntningar på vad gruppen 
kan åstadkomma 

Stor Programgruppen blir 
utsatt 

Vi glömmer bort elever i behov av särskilt stöd Liten Katastrof för vissa 
barn och dåligt för 
alla barn 

Att vi ägnar oss åt ovetenskapligt tyckande och inte tar 
hjälp av forskning och beprövad erfarenhet. 

Liten Detta sker dagligen i 
vårt samhälle så det 

mailto:cecilia.thundal@ockero.se
mailto:viktoria.johansson@ockero.se
mailto:rosemarie.jonsson@ockero.se
mailto:klas.einald@ockero.se
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mailto:malin.stenson@ockero.se
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mailto:katrinhammar@hotmail.com
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mailto:Maria.forneheim@bredband.net
mailto:lena.anskog@ockero.se
mailto:mikael.johannesen@ockero.se
mailto:peter.albinsson@ockero.se
mailto:torben.ferm@ockero.se


 
 

Burken 
Vi avslutar med Burken – alla får skriva korta reflektioner om dagens möte och lägga i en burk 

 Positivt möte med goda förutsättningar 

 P s   v ! G v    s  k. S       sv  … 

 Lovande 

 Särskilda behov – utgångspunkt för allt (barn och vuxen) då blir det kreativt 

 Mycket bra första möte med många bra synpunkter och tankar 

 Intressant att träffa och lära känna föräldrar och kollegor i det här sammanhanget 

 Ansvar, möjligheter, trygghet, lärorikt, meningsfullt 

 Viktigt att tänka på barnen/eleverna med särskilda behov – gynnar alla 

 Mycket kunskap i gruppen. Hoppfullt 

 Det som är vårt uppdrag är att göra en behovsbeskrivning. Blir lite orolig över att vi kommer 
lägga för mycket fokus på hur vi vill att den färdiga lösningen kommer att se ut. 

 

Tidplan 

Förslag till kalendarium för vårens arbete 

 
Programgruppsmöte 1  
29 januari 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Studiebesök på skolor i Göteborgsområdet 
Februari 2015  
 
Programgruppsmöte 2 
Uppföljning av studiebesök  
Analys enligt Rosan Bosch ikoner 
25 februari 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Programgruppsmöte 3  
Elevråden presenterar sina arbeten  
Fokusgrupper inne- och utemiljö 
Inkludering och specialpedagogik  
26 mars 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Programgruppsmöte 4 
18 Maj 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Behovsbeskrivningen överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden 
30 juni 2015   

 

Utbildning 
Rosan Bosch Design 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök  

 

Övriga frågor 

 
Kontaktlista programgrupp Bergagårdsskolan 

Namn Funktion E-post Mobil 

Cecilia Thundal Rektor cecilia.thundal@ockero.se 070-2322811 

blir inte så stor 
skillnad 

Att vi inte hinner med och kan överlämna en bra 
behovsbeskrivning i juni. 

Liten I värsta fall kan vi få 
förlängd arbetstid  

mailto:cecilia.thundal@ockero.se


Viktoria Johansson Pedagogisk ledare viktoria.johansson@ockero.se 073-3243686 

Rose-Marie Jonsson Specialpedagog rosemarie.jonsson@ockero.se   

Klas Einald Chef kulturskolan klas.einald@ockero.se 0706-906997 

Lasse Krantz Lärare fritids, Lasse.Krantz@ockero.se 070-3876050 

Eva Magnusson Lärare F-3 eva.magnusson@ockero.se 072-7144088 

Malin Stensson Lärare 4-6 malin.stenson@ockero.se 076-1450646 

Elevrådet Elever åk F-6   

Viktoria Westerlund Förälder vikwest@gmail.com  070-8882679 

Katrin Hammar Förälder  katrinhammar@hotmail.com 070-7306372 

Angelica Franciska Förälder  Angelica.Francisca@ockero.se 070-2507588 

Maria Forneheim Förälder  Maria.forneheim@bredband.net 073-035 87 22 

Lena Ånskog Huvudskyddsombud lena.anskog@ockero.se 070-2190316 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 070-6049560 

Jeri Svensson Tf . kostchef Jeri.Svensson@ockero.se  

Peter Albinsson ÖBO-projektchef peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 070-6906381 
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