
                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

BJÖRKÖ PROGRAMGRUPP 

 

 

Programgruppsmöte 2 
2015-10-20  16.30 - 18.30  

Västergårdsskolan 

 

Följ vår egen blogg på skolhusockero.com 

 

Deltagare 
Enligt gul markering i kontaktlista nedan  
 

Burken 
Från förra mötet  

 Positivt möte, kul, känns som ett bra gäng *Har man inte en stabil grund att stå på spelar 
höjden på taket ingen roll 

 Det här blir kul och bra, Intressant intro. Bra grupp! 

 Intressant, lärorikt och kul 

 Positiv inställning hos deltagarna med lösningsinriktning 

 Bra blandat innehåll 

 Spännande 

 Bra att alla fick ta plats och komma till tals 

 Bra bredd på olika förslag. Kreativitet. Öppenhet 

 Väckt frågor och nyfikenhet. Bra gruppdynamik 

 Fritt, högt till tak 

 Bra att utforska varandra funderingar om skolfrågor 

 Bra blandning av folk 

 

Väggarnas koreografi 
Anna Törnquist är en erfaren arkitekt som har ritat skolor i 30 år. Hon har också gjort en 
sammanställning över skolhus i Norden på uppdrag av ARKUS. Det har blivit boken Skolhus för 
tonåringar. På senare tid föreläser hon och hjälper kommuner och andra huvudmän att planera i ett 

http://www.skolhusockero.com/


tidigt skede. Gruppen tyckte att Annas presentation var givande. Hon är kunnig och kopplar hela tiden 
sina idéer till läroplanens mål. 
 
Saxat ur vårt seminarium om Annas föreläsning: 
Vi tror inte att man skall byta rum varje lektion. Men vi vill att ytorna och lokalerna skall vara 
flexibla. Personalarbetsplatser skall vara för flera lärare i samma rum för samverkan och 
delakultur. Enligt Anna Törnqvist ligger personalarbetsrummet där barnen eller tonåringarna 
finns. Fritids behöver rum som är tomma och kan fyllas med olika aktiviteter från stund till stund. 
Från frisörsalong till läkarmottagning och vidare till tågbana. Samtidigt vill man att grejer skall 
kunna stå kvar när man håller på med ett projekt. Det ligger en stor utmaning i att finna dessa två 
önskemål. Vi antar utmaningen. Entréer är viktiga. Det skall vara rejäla utrymmen där man kan 
skölja, hänga och torka ytterkläder och bytta till inneskor och så vidare. Viktigt att det är rejält men 
varje kvadratmeter man lägger här blir på bekostnad av något annat. Vi vill ha stora gemensamma 
ytor men vi är samtidigt oroliga för att gemensamma ytor skall bli outnyttjade. Hur fixar vi 
det?Överblickbarhet = trygghet. Hur bygger man för barn? Skiljer det sig mot hur man skapar 
kreativa miljöer för vuxna. Vi talar ofta om trygghet och siktlinjer verkar vara viktigt för både 
lärare och barn. De vuxna ser vad barnen gör men även barnen får bättre utblick och kan inspireras 
av andra. 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. 
 

Fysiska lärmiljöer 
Håkan har hittat en liten studie från Chalmers tekniska högskola 2015 som presenterar dagens 
undervisnings- och studiemiljöer för vuxna. Alla har fått möjlighet att titta på den inför kvällens möte. 
Det handlar om ett tiotal miljöer som ofta är mobila och flexibla. Möbler, tavlor och  projektorer och 
förvaringshyllor är på hjul och kan köras runt. Utöver Håkan och Torben verkade inte gruppen 
jätteförtjust. Man kan konstatera att det är en annan sorts estetik i dessa miljöer. Vi försöker också 
förstå om det finns skillnader mellan kreativa lärandemiljöer för vuxna och för barn. Det gör det, nog. 
Om barn skall lära sig att arbeta i öppna landskap bör de tränas från tidig åldern. Förskolans 
pedagoger vittnar om att barnen väljer bort smårummen och söker sig till det större rummet där man 
skapar Rum i rummet för olika aktiviteter och att de inte störs av varandra. 
 

 
 

 



Pedagogisk vision Björkö 
För att vi skall kunna göra en bra behovsbeskrivning måste den pedagogiska visionen som rektor och 
lärare bär på synliggöras. Rektor Britt-Marie berättar om att det inte finns en nedskriven vision för 
Björkö idag. På APT och pedagogiska samtal är debatten frisk och rektors önskan är att det bästa från 
förskolan och det bästa från fritids/skola skall smitta av sig på varandra. Vid nästa arbetsplatsträff 
kommer alla pedagoger att arbeta med att formulera vision och ledord som vi andra får ta del av vid 
nästa programgruppsmöte.  
 
Några spontana tankar som presenterades 

 Tematisk arbete – Ett tema genomsyrar alla ämnen och flera årskurser under en längre eller 
kortare period. Viktigt att notera att man inte orkar arbeta tematiskt hela tiden. 

 Flexibelt arbetssätt - där man delar upp gruppen för olika aktiviteter på olika platser utifrån 
individens förutsättningar och behov. 

 Delakultur – där lärare arbetar tillsammans och delar med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter (och svårigheter). Inte minst viktigt med lärarlegitimation och nya 
behörighetsregler. 

 Trygghet – god arkitektur skapar trygghet 

 Skapande – tåliga, rymliga, ytor där arbetet kan ligga kvar. 

 Kreativitet – wow 

 Integrering – förskola fritids och skola i samverkan 

 

 

Workshop -  Rosan Bosch Design 

Rosan Bosch Design Telefonplan 

 

 
 
    BERGET       GROTTAN           LÄGERELDEN      VATTENHÅLET      VERKSTADEN 

 

Vi tar 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. 
 

Studiebesök 
Tisdagen 10 november besöker vi Fridaskolan  i Sankt Jörgens Park och förhoppningsvis Taubeskolan 
vid Eriksberg. 

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


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

 Inspirerande, visioner, framtid 

 Intressanta interiörer! Spännande pedagogik 

 Bra, men svåra komplexa frågor. Ont om tid 

 Väldigt brett tänk! Mycket ”bilder” tankar om hur miljöerna skall vara. Tänkvärt. 

 Intressant 

 Tänk utanför burken (hihi red.anm.) 

 Lärorikt, spännande, Många nya tankar/idéer 

 Intressant. Mycket input 

 Mycket bra film. Intressanta diskussioner, många tankar… Vag pedagogisk vision. Hoppas den 
ökar till nästa gång. 
 

 

Tidplan 
Förslag till kalendarium för höstens arbete 

 
Programgruppsmöte 1 
14 september 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 
 
Studiebesök på skolor i Göteborgsområdet 

November 2015  
Förslag: Björlandagården/Trulsegården, Åsa Gård i Åsa, Fridaskolan i Göteborg 
 
Programgruppsmöte 2 
Analys enligt Rosan Bosch ikoner 
20 oktober 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 
 
Programgruppsmöte 3  
Uppföljning av studiebesök  
Elevråden presenterar sina arbeten  
Fokusgrupper inne- och utemiljö 
Inkludering och specialpedagogik  
25 november 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 
 
Programgruppsmöte 4 
14 januari 201, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 
 
Behovsbeskrivningen överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden 
31 januari 2016  
 

Utbildning 

Rosan Bosch Design 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök  

 

Övriga frågor 

 
Kontaktlista programgrupp Björkö förskola och skola 

Namn Funktion E-post Mobil 

Britt-Marie 

Bertrandsson 

Rektor britt-
marie.bertrandsson@ockero.se 
 

0706-905840 

Frida Ekberg Specialpedagog frida.ekberg@ockero.se 0706-968225 

mailto:britt-marie.bertrandsson@ockero.se
mailto:britt-marie.bertrandsson@ockero.se
mailto:frida.ekberg@ockero.se


 

Karolina Larsson Lärare förskola karolina.larsson@ockero.se 
 

0761-029960 

Maria Semrén Kyldal Lärare förskola maria.semrenkyldal@ockero.se 
 

0703--072103 

Ulla Davidsson Lärare fritids, ulla.davidsson@ockero.se 
 

0763-265553 

Sara Tillander Lärare F-3 sara.tillander@ockero.se 
 

0701-180055 

Madelene 
Kristiansson 

Lärare 4-6 madelene.kristiansson@ockero.s
e  

0722-521601 

 Elever åk F-6   

Håkan Wergeni Förälder info@bjorkoskolverk.se 0768-144858 

Owe Gissleholm Förälder  owe.gissleholm@volvo.com 0739-027053 

Theresa Ekman Förälder  theresa.ekman@peab.se 0733-373450 

Annie Hohlfält Förälder  annie.hohlfalt@gmail.com 0733-682832 

Helena Hjertberg Förälder helena.hjertberg@vh.goteborg.se 
 

0705-881645 

Anna Törnqvist Förälder anna.tornqvist@alexanderssons.s
e 

 

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

Lena Knutsson Kostenheten lena.knutsson@ockero.se  

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 
2015-09-14  16.30 - 18.30  

Västergårdsskolan 

 

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 
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  nna Törn vist, SAR/MSA - Väggarnas koreografi. 
Skolbyggnaden i ett pedagogiskt ha  llbarhetsperspektiv http://vimeo.com/43394190 

 

Workshop - värderingsövning 

mailto:karolina.larsson@ockero.se
mailto:maria.semrenkyldal@ockero.se
mailto:ulla.davidsson@ockero.se
mailto:sara.tillander@ockero.se
mailto:madelene.kristiansson@ockero.se
mailto:madelene.kristiansson@ockero.se
mailto:info@bjorkoskolverk.se
mailto:owe.gissleholm@volvo.com
mailto:theresa.ekman@peab.se
mailto:annie.hohlfalt@gmail.com
mailto:helena.hjertberg@vh.goteborg.se
mailto:anna.tornqvist@alexanderssons
mailto:mikael.johannesen@ockero.se
mailto:peter.albinsson@ockero.se
mailto:torben.ferm@ockero.se
http://www.skolhusockero.com/
http://vimeo.com/43394190


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 
 
 

Workshop - riskbedömning 
Gruppen genomför en riskbedömning av projektet 
 

 

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

 Positivt möte, kul, känns som ett bra gäng *Har man inte en stabil grund att stå på spelar 
höjden på taket ingen roll 

 Det här blir kul och bra, Intressant intro. Bra grupp! 

 Intressant, lärorikt och kul 

 Positiv inställning hos deltagarna med lösningsinriktning 

 Bra blandat innehåll 

 Spännande 

 Bra att alla fick ta plats och komma till tals 

 Bra bredd på olika förslag. Kreativitet. Öppenhet 

 Väckt frågor och nyfikenhet. Bra gruppdynamik 

 Fritt, högt till tak 

 Bra att utforska varandra funderingar om skolfrågor 

 Bra blandning av folk 

Risk Sannolikhet  Konsekvenserna 
Vi är en homogen grupp och det kan bli för mycket snack 
och för lite verkstad 

Medel Resultatet kan bli   
uddlöst 

Vi fastnar i Björkö historik och  lyckas inte enas om en väg 
framåt. 

Liten Rektor har sista ordet 

Att gruppen tappar i kontinuitet om inte alla kan delta varje 
gång 

Liten   Resultatet blir 
otydligt 

Risken för att vi tappar fokus om vi inte har en tydlig 
målbild till exempel vid studiebesök 

Medel  Vi kommer inte 
framåt så bra som vi 
borde 

Att vi inte ser barnets hela dag utan kantrar över på någon 
verksamhet 

Medel  Ensidig 
behovsbeskrivning 

Att vi missar funktionen med att lokalerna skall kunna 
användas för kvälls- och helgverksamhet. 

Medel  Lokalerna utnyttjas 
inte effektivt 

Att vi fokuserar på detaljer i stället för helhetstänk Medel Begränsar vitaliteten 
Att man inte vågar säga vad man vill då vi verkar i ett litet 
samhälle 

Liten Begränsar vitaliteten 

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

Medel Påverkar 
arbetsklimatet i 
verksamheten 
negativt 

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

Medel Begränsar vitaliteten 

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

Liten I värsta fall kan vi få 
förlängd arbetstid  



 
Tidplan 

Förslag till kalendarium för höstens arbete 

 
Programgruppsmöte 1 
14 september 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 
 
Studiebesök på skolor i Göteborgsområdet 

Oktober 2015  
Förslag: Björlandagården/Trulsegården, Åsa Gård i Åsa, Fridaskolan i Göteborg 
 
Programgruppsmöte 2 
Uppföljning av studiebesök  
Analys enligt Rosan Bosch ikoner 
20 oktober 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 
 
Programgruppsmöte 3  
Elevråden presenterar sina arbeten  
Fokusgrupper inne- och utemiljö 
Inkludering och specialpedagogik  
25 november 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 
 
Programgruppsmöte 4 
14 januari 201, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 
 
Behovsbeskrivningen överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden 
31 januari 2016  
 

Utbildning 

Rosan Bosch Design 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök  

 

Övriga frågor 

 
Kontaktlista programgrupp Björkö förskola och skola 

Namn Funktion E-post Mobil 

Britt-Marie 

Bertrandsson 

Rektor britt-
marie.bertrandsson@ockero.se 
 

0706-905840 

Frida Ekberg Specialpedagog frida.ekberg@ockero.se 
 

0706-968225 

Karolina Larsson Lärare förskola karolina.larsson@ockero.se 
 

 

Maria Semrén Kyldal Lärare förskola Maria.semrenkyldal@ockero.se 
 

 

Ulla Davidsson Lärare fritids, ulla.davidsson@ockero.se 
 

 

Sara Tillander Lärare F-3 sara.tillander@ockero.se 
 

 

Madelene 
Kristiansson 

Lärare 4-6 madelene.kristiansson@ockero.s
e  

 

 Elever åk F-6   

Håkan Wergeni Förälder info@bjorkoskolverk.se  

Owe Gissleholm Förälder  owe.gissleholm@volvo.com  

Theresa Ekman Förälder  theresa.ekman@peab.se  

mailto:britt-marie.bertrandsson@ockero.se
mailto:britt-marie.bertrandsson@ockero.se
mailto:frida.ekberg@ockero.se
mailto:karolina.larsson@ockero.se
mailto:Maria.semrenkyldal@ockero.se
mailto:ulla.davidsson@ockero.se
mailto:sara.tillander@ockero.se
mailto:madelene.kristiansson@ockero.se
mailto:madelene.kristiansson@ockero.se
mailto:info@bjorkoskolverk.se
mailto:owe.gissleholm@volvo.com
mailto:theresa.ekman@peab.se


Annie Hohlfält Förälder  annie.hohlfalt@gmail.com  

Helena Hjertberg Förälder helena.hjertberg@vh.goteborg.se 
 

 

Anna Törnqvist Förälder anna.tornqvist@alexanderssons.s
e 

 

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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