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VISION 

Vi vill bygga för framtiden. När Heden- och Brattebergsskolan omformas till två likvärdiga enheter för 
barn från 1 till 16 år skall trygghet, lust och kvalitet styra arbetet.  
 

Trygghet 
Förskola och skola skall genomsyras av öppenhet och vikänsla. Det skall vara ljust och högt i tak med 
möjlighet till insyn och överblick. Centralt i anläggningen skall finnas rum för gemenskap. Verksamheten 
kommer att delas in i olika avdelningar utifrån ålder. Varje avdelning har sin bas i ett hemvistområde. 
Hemvistområdena är fördelade runt ett centralt nav. I hemvistområdet skall det finnas möjlighet till lek, 
laboration, lärande, måltid, vila och enskildhet. Särskild vikt skall läggas vid förvaring av personliga 
ägodelar för stora och små barn. Alla vuxna ingår i arbetslag som har arbetsrum centralt i 
hemvistområdet. Alla vuxna har ett gemensamt personalrum. 
 

Lust 
Lärande förutsätter lust och nyfikenhet. Vår skola skall locka fram det allra bästa hos varje individ. Då 
måste den vara ett erbjudande. En plats för undersökande, experimenterande och konstruerande. Det 
skall finnas små rum och stora rum. Det skall vara specialiserade rum och generella rum. Vi behöver väl 
utrustade lokaler för praktiskt- estetisk lärande. Arbetet i verkstäder, studios och ateljéer skall vara 
synligt. Utemiljön skall också inspirera till lek och stödja läroplanen. Vi tror att såväl Heden som 
Bratteberg kan vinna på att arbeta utifrån en profil. 
 

Kvalitet 
I vår verksamhet följer vi intresserat och deltar gärna i forskning om barn och ungas lärande och 
utveckling. Vi har en hög medvetenhet om vår pedagogik och utvecklar ständigt våra metoder. Våra hus 
skall också ha hög kvalitet. Genom att använda naturliga och vackra material, sinnlig och lustfylld 
gestaltning skapar vi lust i lärandet. Genom god fysisk planering och modern byggnadsteknik skapar vi 
ett hållbart lärande och god arbetsmiljö. 

 

SAMMANFATTNING 
Programförutsättningar och behovsbeskrivning syftar till att i ett inledande skede av ett projekt ta fram 
beslutsunderlag som underlättar den kommande arbetsprocessen.  Behovsbeskrivningen upprättas av 
förvaltningen och antas av nämnden. Ny skollag och nya läroplaner ställer nya krav på de fysiska 
förutsättningarna i förskola och skola.  Framförallt på Öckerö bedrivs verksamheten i små och 
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otidsenliga lokaler och den enda kommunala högstadieskolan är i behov av kvalitetssäkring.  Barn- och 
utbildningsnämnden har därför beslutat att avveckla skolorna Ankaret, Minnessten och Brattelyckan, 
genomföra modernisering, om- och nybyggnation av skollokaler anpassade för årskurs F-9 på respektive 
Brattebergs- och Hedenområdet. Kommunstyrelsen skall ha ett övergripande ansvar för ledningen av 
projektet. Representanter för skolledning, personal, elever och föräldrar skall utgöra två 
programgrupper som samverkar med fastighetsägaren om utformningen av lokalerna. Av 
lokalprogrammet framgår att projektet kräver nybyggnation på Hedenområdet motsvarande 1300 
kvadratmeter.  Det blir också tydligt att Brattebergsområdet med sina 6000 kvadratmeter väl räcker för 
framtida behov, men att omfattande om- och nybyggnation blir nödvändig för att lokalerna skall bli 
ändamålsenliga och likvärdiga 

 

EFFEKTMÅL 
Med effektmål avses de effekter som förändringen av skollokalerna på Heden- och Brattebergsområdet 
förväntas ge.  Nedan listas 13 effektmål. 

 

Ökad måluppfyllelse 

Den beslutade förändringen skall öka måluppfyllelsen avseende lärande och fostran. En helhetslösning 
med verksamheter från 1-16 år inom samma skolområde innebär stimulans och utmaning som främjar 
samarbete mellan förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem och kulturskola. Ett ökat 
utbyte mellan lärare för yngre och äldre barn är en möjlig väg för att uppnå bättre kontinuitet och högre 
kvalitet i lärandet. På F-9 skolan blandas yngre och äldre elever. Där samarbetar lärare med olika 
utbildning och erfarenhet om barnens lärande från grundskolans första till sista år. Med två mindre 
enheter blir det färre högstadieelever på ett och samma ställe vilket skapar förutsättningar för en lugnare 
och tryggare miljö med möjlighet till långsiktiga och fördjupade relationer mellan elever och lärare.  

Valfrihet 

Två skolor för årskurs 7-9 ger också en ökad valfrihet för elever och föräldrar. Det finns även möjlighet 
att välja skola av sociala skäl och möjlighet för rektor att, som sista åtgärd, bryta ohälsosamma 
elevgrupperingar.  

Profilering 

Beslutet gör det möjligt att ge skolorna två olika profiler som till exempel idrott, musik eller 
entreprenörskap, för att skapa attraktionskraft, öka sammanhållning och skapa stolthet hos elever och 
personal som i sin tur kan stimulera till bättre resultat. Beslut om en skolas profil bör fattas av Barn- och 
utbildningsnämnden 

Behov av ändamålsenliga lokaler  

Kommunen får ändamålsenliga lokaler anpassade till modern pedagogik och teknik och Barn- och 
utbildningsförvaltningen kan flytta ur små och otidsenliga lokaler som varken motsvarar de ungas behov 
eller intentionen i nya skollagen och läroplanen. Det gäller särskilt Brattelyckans förskola, Öppna 
förskolan i Almelunden, Ankaret och Minnesstensskolan.  

Arbetsmiljö  

Brukarna får en god arbetsmiljö. Lokalerna blir trivsamma och trygga, både för barn och personal. De är 
funktionella och utformade med omsorg. Val av byggnadsteknik, material och funktioner leder till att en 
god arbetsmiljö och hållbar utveckling uppnås. Vi kommer till rätta med flera brister som miljö- och 
hälsoskyddsinspektören beskriver i inspektionsrapporter. Lokalerna får en väl fungerande standard 
avseende klimat och teknik. Till exempel genom modern ventilation, värme och belysning. 
Inomhusmiljöerna allergianpassas utifrån de kunskaper vi har idag och en god ljudmiljö skapas. 

Effektivisering 

Vi får en effektivare skolorganisation genom att inte vara uppdelade på flera enheter. Att lokalerna inte 
ligger utspridda underlättar samarbetet mellan pedagoger och möjliggör för rektor att utveckla sitt 
chefsskap till ett efektivt ledarskap. Det innebär att vi slipper göra samma arbete på flera ställen 
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samtidigt. Konkreta exempel på sådant är att öppna och stänga på fritidshem och förskolor, planera 
friluftsdagar, sköta beställningar och hantera ekonomi. Fastighetsägaren slipper omfattande renovering 
och underhåll av gamla skolhus som annars krävs för att leva upp till kraven som ställs på 
skolbyggnader. 

Säker och pedagogisk utemiljö 

Barn och unga får en utemiljö utformad med omsorg så att den kan ge stöd till det pedagogiska arbetet 
och stimulera till lek och fysisk aktivitet. Utemiljön svarar också mot kursplanen i idrott och hälsa. 
Solskyddade miljöer skapas på gårdarna för att skydda mindre barn mot skadlig uv-strålning. Tomterna 
blir inhägnad och sektionerade för att skapa ”egna” miljöer för de mindre barnen. Anläggning, 
utrustning och lekredskap säkras och uppfyller EU-krav. Tomterna blir väl upplysta. Säkerheten för 
barnen blir bättre. Gårdarna får en fordonsfri och säker utformning. Åtgärder vidtas för ökad 
trafiksäkerhet avseende transporter till skolorna samt gång- och cykelvägar och parkeringsplatser. 

Tillgänglighet 

Båda fastigheterna blir tillgängliga för alla enligt ny lagstiftning. Lokalerna blir lättare att brukas av 
medborgare och föreningar i kommunen för till exempel kursverksamhet och föreningsliv under 
kvällstid och helger. Lokalerna får trådlöst nätverk och är anslutna till det kommunala nätverket via 
fiberoptik. 

Flexibilitet 

Genom flexibla lokallösningar kan samma lokaler utnyttjas av olika verksamheter. Fler får tillgång till 
mer resurser. Det blir möjligt att bedriva olika verksamhet i lokalerna utan att rumsindelningen behöver 
förändras. Rumsfunktionerna kan däremot förändras beroende på verksamhet. Det möjliggörs genom 
väl genomtäkt rumsplanering, installation och inredning.  

Kulturskolans integrering 

Kulturskolan lokalintegreras och hänsyn tas till kulturskolans behov under dagtid men även under 
kvällar och helger. 

Ökad trafiksäkerhet 

Ett stort problem i anslutning till skolor och förskolor är trafiksäkerheten med anledning av att många 
föräldrar lämnar och hämtar barnen i bil. Genom helhetssyn kan bättre förutsättningar skapas i 
anslutning till skolorna för kollektivtrafik, gång- cykel- och mopedvägar och säkrare 
avlämningsområden. 

Effektivare lokalvård 

Genom kloka materielval kan lokalvården effektiviseras vilket på sikt leder till minskade 
underhållskostnader och bättre arbetsmiljö. 

Effektivare kostförsörjning 

På Hedenskolan byggs en matsal för förbättrad logistik, livsmedelssäkerhet, kvalitet och förutsättningar 
för valbarhet. Med valbarhet menas möjligheten till flera rätter och salladsbuffe. Det skapas också en 
naturlig mötesplats för elever och pedagoger. Brattebergsskolans matsal är redan utvecklad enligt 
ovanstående principer. Dock krävs en upprustning av köket. 

 

PROGRAMGRUPPSARBETE 
 

Syfte 
Programgruppens arbete skall syfta till att de fysiska förutsättningarna vid om- och nybyggnation på 
Heden- respektive Brattebergsområdet utformas så att de möjliggör optimalt lärande i framtidens skola. 
Programgruppens arbete skall utgå från god pedagogik och god arbetsmiljö. 
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Mål 
Mål för programgruppen är att utifrån behovsbeskrivningen Framtida skollokaler processa funktioner 
och utformning av nya och befintliga lokaler för att kunna ge väl genomarbetade underlag till 
fastighetsägaren inför byggstart. Programgruppen skall vara rådgivande gentemot rektor avseende 
inventarier, lös inredning, och utbildningsmateriel i samband om- och nybyggnation. Under 
byggnationstiden skall programgruppen utgöra referensgrupp för byggprojektet. 

 

Arbetsformer 
Projektledaren ansvarar för arbetsformerna i gruppen. Gruppen skall ha protokollförda möten efter 
behov.  Arbetet kan även bestå av studiebesök, litteraturstudier, föreläsningar och inspiration. Arbetet 
kommuniceras till berörda parter enligt huvudprojektets kommunikationsplan. Alla som ingår i 
programgruppen har ansvar för att informera dem som man representerar. Till exempel via elevråd och 
skolråd. 
 

Roller 
Eleverna skall vara inspiratörer  
Lärare har det pedagogiska perspektivet 
Föräldrar har ett särskilt fokus på trivsel och trygghet 
Arkitekten gestaltar rum för lärande, ritar, formger och färgsätter. 
 

Projektledare 
Som projektledare utses lokalutredare i Barn- och utbildningsförvaltningen Torben Ferm. 
Projektledaren skall bilda en programgrupp med representanter från skolledning, personal, elever, 
föräldrar, fastighetsägare och arkitekt. 
 

Tidplan 
Augusti 2013 - projektledaren utser representanter i programgrupp 
September 2013 - programgrupperna påbörjar arbetet 
Januari 2014 - underlag för bygglov kart 
Mars 2014 - programarbetet för Hedenområdet klart 
Januari 2015 – underlag för bygglov klart 
Mars 2015 – programarbete för Brattebergsområdet klart 
 

Arbetsmöten 
Gruppen träffas för arbetsmöten. Normalt ligger de sen eftermiddag 16.30-18.30 för att 
föräldrarepresentanter skall kunna delta. Under arbetsintensiva perioder kan gruppen sammanträffa 
varannan vecka. Mötesanteckningar upprättas alltid. Hela projektet dokumenteras på bloggen 
skolhusockero.com 
 

Budget 
Programgruppen kommer att ha en budget för studiebesök, litteratur, vikariekostnader, konsultation, 
experter och liknande samt en budget för inköp och hantering av inventarier, lös inredning, och 
utbildningsmateriel. 
 

Uppföljning 
Programgruppen gör kontinuerlig intern uppföljning. Projektledaren återrapporterar till styrgruppen. 
 

Utvärdering 
Projektet utvärderas i samband med projektavslut. 
 

Kontaktlista Programgrupp Heden 

Namn Funktion E-post Mobil 

Per Röjfors Rektor per.rojfors@ockero.se 031-976324 

Eva Wiktorsson Förskolechef eva.wiktorsson@ockero.se 031-978823 

Carolina Peyron Rektor carolina.peyron@ockero.se 031-976299 

Helen Svensson Lärare förskola, helen.svensson@skola.ockero.se 0703097861 

http://www.skolhuockero.com/
mailto:per.rojfors@ockero.se
mailto:eva.wiktorsson@ockero.se
mailto:carolina.peyron@ockero.se
mailto:helen.svensson@skola.ockero.se
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Barbro Wikberg 
/Elaine Islander 

Lärare fritids, barbro.wikberg@skola.ockero.se 
elaine.islander@skola.ockero.se 

 

Therese Settergren Lärare F-6, therese.settergren@skola.ockero.se  

Malin Lundqvist Lärare 7-9 malin.lundqvist@ockero.se 031-976296 

Niklas Hurtig Lärare 7-9 niklas.hurtig@skola.ockero.se  

Anton Fast  Elevrepresentant Hedens skola  0738-041607 

Linnea Söderberg  Elevrepresentant Hedens skola  0709-101082 

Elsa Corneliusson Elevrepresentant Bratttebergsskolan Elsa.kattmat@hotmail.com  

Daniel Albinsson Elevrepresentant Bratttebergsskolan    

Henrik Jonson Förälder Hedens förskola  henrik.jonson@skf.com 0705933786 

Linda Andersson Förälder Hedens skola linda__andersson@live.se 0736757690 

Roberth Wittenbrandt Förälder Bergagård roberth.wittenbrandt@hvitavillan.se 0702927500 

Ulrika Melander Förälder Bratteberg ulrikam69@gmail.com 0734272671 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 0706049560 

Marie Arrman Kostchef marie.arrman@ockero.se 0706793304 

Per-Erik Persson KUB-arkitekter peje@kub-arkitekter.se 0707308321 

Kristina Lindkvist KUB-arkitekter kristina@kub-arkitekter.se 0707942896 

Peter Albinsson ÖBO-projektansvarig Peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Morgan Islander ÖBO arbetsledare Morgan.islander@ockero.se 031-7645608 

Kenneth Ploghed NCC - Projektansvarig kenneth.ploghed@ncc.se 031-7715434 

Tobias Andersson NCC - processledare Tobias.andersson@ncc.se 0702831630 

Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 031-976305 

 

Kontaktlista Programgrupp Bratteberg 

Namn Funktion E-post Mobil 

Karl Johan Sjödin Rektor karl-johan.sjodin@ockero.se 031-976306 

Rachel Wanther Förskolechef Rachel.wanther@ockero.se 031-976309 

Eva Knoph  Rektor eva.knoph@ockero.se 031-976320 

Anna Egnell Lärare förskola anna.egnell@skola.ockero.se  

Pia Börjesson Lärare fritids pia.borjesson@skola.ockero.se 0768368572 

Camilla Wickstrand Lärare F-6 camilla.wickstrand@skola.ockero.se  

Börje Karlsson Lärare 7-9 borje.karlsson@skola.ockero.se 0703923937 

Börje Eklund Lärare 7-9 borje.eklund@skola.ockero.se 0706968664 

Evelina Kruus Lärare 7-9 evelina.kruus@skola.ockero.se 0707466725 

Kevin Andersson Elevrepresentant Ankarets skola   

Felicia Magnusson Elevrepresentant Ankarets skola felicia.m.magnusson@gmail.com  

Linn Hamberg Elevrepresentant Bratttebergsskolan mittikrysset@live.se 0739439299 

Emilia Granfeldt Elevrepresentant Bratttebergsskolan emilia.granfeldt@telia.com 0725053505 

Sara Brugård Förälder Öckerö förskola sara.brugard@skola.ockero.se 0701447648 

Elisabeth Belgrano Förälder Ankaret elibelgrano@mac.com 0708433260 

Cecilia Manfredsson Förälder Kompassen cecilia.manfredsson@skola.ockero.se 0702578066 

Eva Berglind Förälder Bratteberg eva.berglind@skola.ockero.se 020476484 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 0706049560 

Marie Arrman Kostchef marie.arrman@ockero.se 0706793304 

Per-Erik Persson KUB-arkitekter peje@kub-arkitekter.se 0707308321 

Elin Orstadius KUB-arkitekter elin@kub-arkitekter.se  

Peter Albinsson ÖBO-projektansvarig Peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Morgan Islander ÖBO arbetsledare Morgan.islander@ockero.se 031-7645608 
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BAKGRUND 
Barn- och utbildningsnämnden fattade 8 februari 2012 följande beslut: 

 

 

 
  
Bakgrunden till nämndens beslut bygger på över tio års utredningsarbete i syfte att skapa en 
ändamålsenlig lokalorganisation för kommunens förskolor och skolor. De mer omfattande 
utredningarna är Fördjupad lokalbehovsutredning 2004, Hållbart lärande 2009 och Framtida 
skollokaler 2011.  
 
Redan i slutet av 2007 gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en helhetslösning för barn 
från ett till 16 år på både Hönö och Öckerö. Anledningen var att nämnden ville utreda möjligheten att 
skapa F-9 skolor för att främja samarbete mellan förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, 
fritidshem och kulturskola. Ett ökat utbyte mellan lärare för yngre och äldre barn förväntades ge bättre 
kontinuitet och kvalitet i lärandet. Nämndens uppdrag till förvaltningen handlade också om kvalitet och 
arbetsmiljö på Brattebergsskolan. Man hade då en situation med 450 tonåringar på ett och samma ställe, 
vilket är mycket jämfört med resten av landet. Såväl Skolinspektionen som Kommunrevisionen hade vid 
flera tillfällen kritiserat hur skolan klarade att hantera trygghet och säkerhet enligt Lagen mot kränkande 
behandling. Incidentrapporteringen vittnade om ett stort antal tillbud, skadegörelsen på inredning och 
byggnad var omfattande, och skolan hade många elever med hög frånvaro. Det förväntade antalet elever 
som var behöriga att söka till gymnasiets nationella program kunde vara högre med tanke på de socio-
ekonomiska förutsättningarna.  
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Uppdraget resulterade i utredningen Hållbart Lärande 2009 . I denna utredning presenterades ett 
förslag om årskurs 7-9 på både Hönö och Öckerö och nämnden fattade samma år beslut om att påbörja 
en delning av Brattebergsskolan. Av olika skäl fick ärendet vila fram till 2011 då nämnden tog beslut om 
utredningen Framtida skollokaler, vilken processades av samtliga politiska partier och antogs i 
kommunfullmäktige. Beslutet innebar en om- och tillbyggnad av Hedens förskola och skola på Hönö för 
att komplettera med årskurs 7-9 för cirka 200 elever. Heden får då totalt ca 375 elever i årskurs F-9 och 
ca 40 barn i två förskoleavdelningar. Förvaltningen flyttar ur de små och otidsenliga lokalerna på Öckerö 
och in på Brattebergsområdet som planeras för ca 350 elever i F-9 och ca 60 barn i tre 
förskoleavdelningar. Med små och otidsenliga lokaler avses här Brattelyckans förskola, Öppna förskolan 
i Almelunden, Ankaret och Minnesstensskolan. Vi går då från 8 till 3 enheter på Öckerö. Kvar blir Nya 
Kompassen/Högåsen, Brattebergsskolan och Öckerö Gymnasieskola på Öckerö Maritime Center.  
 

Bild 1. Från 8 enheter till 3 på Öckerö 

 
 
Barn- och utbildningsnämnde bedömde att den beslutade förändringen skulle öka måluppfyllelsen 
avseende våra två huvuduppdrag; lärande och fostran. En helhetslösning med verksamheter från 1-16 år 
inom samma skolområde kan innebära stimulans och utmaning som främjar samarbete mellan förskola, 
förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem och kulturskola. Ett ökat utbyte mellan lärare för yngre 
och äldre barn är en möjlig väg för att uppnå bättre kontinuitet och högre kvalitet i lärandet.  
 
På F-9 skolan blandas yngre och äldre elever. Där samarbetar lärare med olika utbildning och erfarenhet 
om barnens lärande från grundskolans första till sista år. Med två mindre enheter får vi färre 
högstadieelever på ett och samma ställe vilket skapar förutsättningar för en lugnare och tryggare miljö 
med möjlighet till långsiktiga och fördjupade relationer mellan elever och lärare. Blandningen av barn 
från 1 till 16 år kan ge positiva effekter såsom mångfald och dynamik i arbetssätt och umgänge. 
Erfarenhet visar att F-9 skolor har större framgång när det gäller att skapa sammanhållning, trygghet 
och gemenskap. Två skolor för årskurs 7-9 ger också en ökad valfrihet för elever och föräldrar. Det finns 
möjlighet att ge skolorna olika profiler som till exempel idrott, musik eller entreprenörskap, för att öka 
sammanhållningen och skapa stolthet hos elever och personal som i sin tur kan stimulera till bättre 
resultat. Det finns även möjlighet att välja skola av sociala skäl och möjlighet för rektor att, som sista 
åtgärd, bryta ohälsosamma elevgrupperingar. Beslut om en skolas profil bör fattas av Barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Det kan också bli ett tillfälle att förbättra den fysiska arbetsmiljön i och runt byggnaden, en efterfrågad 
förändring från såväl elever som personal. En programgrupp med representanter för personal, föräldrar 
och barn, som tillsammans med byggherre och arkitekt förarbetar varje större lokal- och 
organisationsförändring är en nödvändighet, och arbetet bör startas i god tid före förändringen skall 
göras. 
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BEHOVSBESKRIVNING 
 

Framtidens lärande 
Det finns gott om forskning som beskriver vilka faktorer som är avgörande för framgångsrika skolor och 
skolkommuner. Forskningen framhäver bland annat att vikten av ett tydligt ledarskap, strategisk 
kompetensutveckling av lärare, framlyftande av goda exempel, att ha stora förväntningar på barn och  

 
ungas lärande och att skapa fungerande relationer mellan alla i skolan präglade av ömsesidig respekt.  
Det finns inte lika gott om pedagogisk forskning som belyser skolorganisationen och den fysiska miljöns 
betydelse. Det är människorna i skolan och relationerna dem emellan som är viktigast för resultatet. Det 
är lärarna och de unga som tillsammans skapar ett gott lärande och rektor som ger förutsättningar för 
det. Det går säkert att hitta exempel på skolor som lyckas bra trots att de har lokaler som försvårar 
samarbete och ett varierande arbetssätt. Men den som ger sig tid att läsa läroplanen noga med det 
rumsliga perspektivet för ögonen ser snart att den fysiska miljön har betydelse för den lärandemiljö som 
skapas. Anna Törnquist har i boken Skolhus för tonåringar, på uppdrag av Skolverket inventerat och 
sammanställt ett stort antal skolor i Norden. Hon har själv ritat åtskilliga skolhus, allt från förskola till 
universitet. I boken ges flera olika exempel på hur arkitekturen faktiskt kan utmana lärandet. 
Spännande, inspirerande och vackra lösningar presenteras utförligt och det blir uppenbart att den 
rumsliga gestaltningen kan göra skillnad. Bra skolhus erbjuder mötesplatser och underlättar samverkan. 
De kan erbjuda studiero och möjliggöra ett varierat arbetssätt. Så här skriver Anna Törnqvist i 
inledningen. 
 

God arkitektur är av stor betydelse för trivsel, trygghet och hälsa. Den byggda miljön utgör 
arena för mötet mellan människor och ger med sin utformning signaler om individens värde 
och plats i det sociala sammanhanget. Den fysiska omgivningen kan utgöra såväl 
förutsättning som hinder för aktivitet och rekreation. 

 
Anna Törnquist beskriver även exempel på mindre lyckade lösningar som inte uppmuntrar till kreativitet 
och samarbete. De olika exemplen som redovisas sätts in i ett sammanhang där författaren kategoriserar 
olika lösningar på universella skolfrågor såsom specialsalar, elevarbetsplatser, samlingsutrymmen och 
personalens arbetsrum. Här utvecklas teorier om skolhusets gestaltning utifrån läroplanens intentioner. 
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Adm
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Boken kan fungera väl som inspiration och referensmaterial för en programgrupp med personal, elever, 
föräldrar och arkitekt som utarbetar underlag för om- eller nybyggnation. 
 
Förskolan och grundskolans nya uppdrag och förutsättningar ställer nya krav på lokalernas utformning. 
Behovet av mer kreativa och ändamålsenliga lokaler är påtagligt. För att skapa ett gemensamt 
förhållningssätt och helhetssyn på lärande bör integration mellan förskola, förskoleklass, fritidshem, 
särskola, kulturskola och skola utvecklas. Pia Björklid som bedriver miljöpsykologisk forskning om barns 
lärande, gjorde en kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola 
2005. Slutsatser från den forskningen är bland annat att såväl lekrum som rum för lärande bör ha 
”verkstadskaraktär". Det är bra om rummen är inredda med tydligt avgränsade hörn för olika aktiviteter. 
Det är också viktigt att se till barns behov av att kunna dra sig undan och de betonar också att miljön ska 
vara självinstruerande - lokalerna ska vara så beskaffade att barnen slipper fråga om hjälp hela tiden. 

Samtidigt kommer framtidens lärande att präglas av de möjligheter som IT och media ger.  Det får 
konsekvenser för hur skolans rum och arbetsmiljö skall utformas. Flera skolor och kommuner har redan 
fattat beslut om att varje elev skall ha en egen dator och aktiva skrivtavlor, projektorer och 
ljudanläggningar är en självklarhet. De unga förväntar sig att skolan kan erbjuda väl fungerande 
utrustning i en väl fungerande och stimulerande miljö. Med den nya tekniken blir behovet av öppenhet 
och rörlighet ännu större. Lärarens samspel med eleverna och elevernas samarbete med varandra blir 
viktigare än någonsin i en teknikintensiv skola, inte tvärtom som många är oroliga för. När man bygger 
nytt eller bygger om måste lokalerna anpassas till den nya tekniken och de förändrade arbetsformer som 
det innebär. 

Utvecklingstendenser i Öckerö kommun 
Kommunens ambition är att invånarantalet skall växa långsamt. Taket är satt till maximalt 13 000 
invånare 2015 vilket innebär en tillåten ökning med 70-100 nya invånare per år. Samtidigt finns en stor 
efterfrågan på bostäder och tomtmark för åretruntboende på Hönö och Öckerö. Av de planer över 
nybyggnation i kommunen som Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar framgår att det finns intresse 
av att bygga nya bostäder men att det inte går att fastställa i vilken omfattning eller när de kommer att 
stå färdiga. 

 

Barn- och elevprognoser 

Statistiken nedan visar antalet folkbokförda barn i kommunen. Vi ser tecken på att barnafödandet 
minskar. Dessutom minskar andelen kvinnor i fertil ålder i kommunen. Även om vi tar med inflyttade 
barn i beräkningarna pekar trenden på att barnen i förskoleålder kommer att minska på längre sikt. För 
tillfället ökar behovet på Öckerö samtidigt som det minskar på Hönö. Idag går 99 procent av 
femåringarna, 96 procent av fyraåringarna och 96 procent av treåringarna i förskola. Därmed har 
kommunen numera en utnyttjande grad som liknar riket i övrigt. Andra faktorer som gör det svårt att 
förutsäga behovet av platser i förskolan är föräldrarnas förväntade val av förskola, kapaciteten hos de 
fristående förskolorna och målsättningen att minska antalet barn i grupperna. Kommunen behöver 
tillskapa 50-60 platser nya platser på Brattebergsområdet för att kunna ersätta Brattelyckan och Öckerö 
förskola, som är en tillfällig lösning.  
 

Tabell 1. Folkbokförda barn i förskoleålder 

  

Födda  BJ FO HÖ ÖC KA GR HÄ KN RÖ HY TOTALT 

År 2006 15 15 74 35 0 0 9 4 3 2 157 

År 2007 21 15 58 38 2 0 9 1 1 1 146 

År 2008 20 7 75 46 1 1 7 1 1 1 160 

År 2009 16 4 63 40 1 0 5 3 1 3 135 

År 2010 19 6 71 36 1 0 11 1 1 1 147 

År 2011 13 4 52 34 2 0 5 0 2 0 112 
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Vi vet att vi har ett elevantal i grundskolan som planar ut vid cirka 1400 barn 2014. Hälften av barnen 
bor på Hönö och Fotö och de övriga barnen bor på de åtta övriga öarna. Vi kan också se en rörelse mot 
öarna i mitten. Det blir fler barn på de sammanbundna öarna och färre på de mindre. Björkö står still 
som det ser ut nu men kan växa mest då där finns störst utbyggnadsmöjligheter. Det är lämpligt att 
avsätta tomt för kompletterande lokaler på såväl Heden- som Brattebergsområdet. 
 
I kommunen finns en friskola; Betelskolan på Hönö. Betelskolan har för närvarande 145 elever i årskurs 
F-9 och planerar inte att utöka verksamheten. Detta gör elevflödet förutsägbart och underlättar 
planeringen.  
 

Tabell 2. Elevantal i grundskola och förskoleklass läsåret 2011/2012 

 

 

Behov av ändamålsenliga lokaler  
Standarden på skolbyggnaderna på Hönö och Öckerö varierar. Ett antal av dessa är nybyggda och andra 
är antingen nyligen renoverade eller ombyggda. De fungerar i regel väl och motsvarar dagens krav på 
pedagogiska lokaler. Här behövs oftast inte mer än ett gott underhåll. Hit kan räknas Vipekärrs förskola, 
Kaprifolens förskola, Hedens skola, nya Kompassen - Högåsen och Öckerö Gymnasieskola. 
  
Andra enheter som Bergagårdsskolan och Brattebergsskolan, är i sig är gedigna byggnader men måste 
förr eller senare omskapas för att ge bättre förutsättningar för lärande. Här finns möjlighet att bedriva 
förskola och skola i många år framöver. Men de måste ses över och anpassas till dagens och framtidens 
behov.  
 
Den tredje kategorin av skolbyggnader är de små och otidsenliga lokaler som varken motsvarar de ungas 
behov eller intentionen i nya skollagen och läroplanen. Det gäller särskilt Brattelyckans förskola, Öppna 
förskolan i Almelunden, Ankaret och Minnesstensskolan. Sedan 2005 har förvaltningen påtalat behovet 
av en förändring och planer för hur det kan genomföras har tagits fram. För en utomstående betraktare 

ELEVANTAL LÄSÅRET  2011/12 
     

2011-04-30 

 

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt 

Björkö    23 19 24 9 17 16 18       126 

Fotö   2 7 7 8             24 

Hönö Bergagård 46 32 48 45 45 36 29       281 

  Heden 28 23 22 26 28 23 28       178 

Öckerö Bratteberg               131 111 141 383 

  Ankaret 25 26 18 23 23 19 30       164 

  Kompassen 25 24 21 20 23 15 24       152 

Kalvsund   1 4 3 5             13 

Hälsö   7 10 7 6 2 8         40 

Knippla   2 2 1 1 4 3         13 

Rörö   3 0 3 4 5 3 7       25 

SUMMA   162 147 154 149 147 123 136 132 112 143 1408 
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ser de små skolhusen trevliga ut och några av dem har tjänat som skola sedan 1800-talet så traditionen 
har stor betydelse. Ett annat argument för att inte flytta ur de små skolhusen är att hyreskostnaderna är 
relativ låga. Samtidigt menar fastighetsägaren att lokalerna är i behov av omfattande renovering och 
underhåll för att leva upp till kraven som ställs på skolbyggnader, något som på sikt kommer att påverka 
hyran. När förvaltningen tillsammans med fastighetsägaren tittat på möjligheten att bygga om gamla 
fastigheter för dagens pedagogiska behov märker vi att det kostar nästan lika mycket som nyproduktion. 
Sällan blir det lika bra. I sammanhanget bör också nämnas att Miljö- och Hälsoskyddsinspektörens 
inspektionsrapporter från de aktuella enheterna under senaste året också beskriver flera brister som har 
med de fysiska förutsättningarna att göra. 
 
Att förskolor och skolor är små behöver inte vara en nackdel. Om de är välplanerade och ligger i 
anslutning till en större enhet som kan erbjuda nödvändig service kan det till och med vara en fördel. 
Ofta kan småskolor ha gott om ytor runt omkring huset som ger en god utemiljö. Men de aktuella 
enheterna är inte planerade för dagens behov. De är gamla och slitna. Teknik såsom ventilation, värme 
och belysning fungerar dåligt. Utemiljöerna är inte väl tilltagna utan små och torftiga. 
Flervåningslösningar som på Ankaret och Minnesstensskolan passar sämre för yngre barn. Att lokalerna 
ligger utspridda försvårar samarbetet mellan pedagoger och möjligheten för rektor att utöva sitt 
ledarskap. Sist men inte minst får vi en ineffektiv skolorganisation genom att vara uppdelade på flera 
enheter. Det innebär att vi tvingas göra samma arbete på flera ställen samtidigt vare sig vi vill eller ej. 
Konkreta exempel på sådant är att öppna och stänga på fritidshem och förskolor, planera friluftsdagar, 
sköta beställningar och hantera ekonomi. 

 

Lokalytor och kostnader 

Tabell 4 visar kvadratmeteryta och hyror enligt hyresavtal 2010. 10 kvadratmeter per barn i förskola och 
skola har använts som norm. Då räknas inte idrottshallar, gymnastiksalar och skolrestauranger in. I fall 
där förskola och skola verkar under samma tak slås ytor och barnantal samman. Barn- och elevantal 
beräknas utifrån våren 2011. 

 

Tabell 4.  Lokalytor och kostnader 

ENHET  ÅRSHYRA  KVM  BARN KVM/BARN 

Rörö förskola och skola          425 000     400 35 11,4 

Knippla förskola och skola          825 504     1000 23 43,5 

Hälsö skola          134 772     606 42 14,4 

Hälsö förskola          320 088     192 19 10,1 

Västergårdsskolan        1 716 732     980 108 9,1 

Solhagens förskola          613 380     487 40 12,2 

Brattelyckans förskola          119 328     170 19 8,9 

Kompassen/Högåsen        3 056 000     2079 225 9,2 

Brattebergsskolan A+C-hus        4 269 576     3800 398 9,5 

Minnesstensskolan          378 360     539 55 9,8 

Ankarets skola          785 496     1250 128 9,8 

Kalvsund förskola och skola          297 636     424 18 23,6 

Hedens förskola och skola        2 584 500     3000 208 14,4 

Berggårdsskolan        3 409 416     3100 262 11,8 

Kaprifolens förskola          342 552     488 38 12,8 

Vipekärrs förskola          788 268     964 95 10,1 

Fotö förskolor och skola          826 212     1200 67 17,9 

Hemvärnsvägen 52          100 000     120 

  Almelunden          100 000     186 

  Summa      21 092 820     20985 1780 11,8 

 

Upptagningsområde 
Bratteberg och Hedens förskola och skola kommer att ha hela kommunen som sitt upptagningsområde. 
Barn och elever kommer dock att komma till vid olika skeden av sin skolgång. Några börjar där redan i 
förskolan andra kommer dit i förskoleklassen andra i årskurs fyra och ytterligare andra i årskurs sex 
eller sju.  
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Verksamhetsidé  
I förskolans och skolans läroplaner betonas att grunden skall läggas för ett livslångt lärande. Den 
pedagogiska verksamheten skall utformas så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och 
lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Pedagogerna skall kunna överblicka 
verksamheten även om barnen arbetar i olika rum. Förskolan och skolan skall erbjuda en trygg miljö 
som samtidigt utmanar och lockar till lek och lärande aktiviteter. Organisationen skall bygga på den 
”röda tråden” som genom förskolan och grundskolan vilar på värdegrunden och ett gemensamt synsätt 
på barns utveckling och helhetsperspektiv i ett 1-16-årsperspektiv. Därför skall det finnas naturliga 
mötesplatser för utbyte och gemenskap mellan personal och barn i olika åldrar. Barn lär genom lek och 
lokalerna skall stimulera kreativitet och leklust. När sammansättningen i de olika grupper av barn som 
finns i verksamheten ändras skall denna förändring tas omhand inom organisationen. Därför behöver 
lokalerna ha en generell utformning så att det kan användas för förskola, fritidshem eller skola utan att 
allt för stora förändringar behöver göras. Alla barn och elever skall ha ett eget hemvistområde som utgör 
basen under veckan. Där skall de ha möjlighet att förvara personlig utrustning och kläder som de 
behöver under dagen. 
 

Inkludering 
Lokalerna skall utformas så att samverkan mellan förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, 
gymnasieskola och kulturskola främjas. Genom ett flexibelt lokalutnyttjande där samma lokaler kan 
utnyttjas av olika verksamheter får fler tillgång till mer resurser. Kulturskolan skall lokalintegreras och 
hänsyn skall tas till kulturskolans behov under dagtid men även under kvällar och helger. De behöver 
egna kontorsarbetsplatser, förrådsrum och särskilt ljudisolerade lektionsrum som skall vara disponibla 
för dem under dagtid. Lokaler för elevhälsan bör ha en separat ingång med väntrum för att elever och 
vårdnadshavare ogenerat skall kunna besöka elevhälsopersonal. Utöver arbets/mottagningsrum behövs 
ett särskilt ljudisolerat testrum. Lokaler för öppen förskola och pedagogisk omsorg skall integreras i de 
nya anläggningarna enligt behov som beskrivs i lokalprogram. 

 

Kost 
Särskild hänsyn skall tas till förskolan och fritidshemmets kommunikation med köket. Särskilt förskolan 
behöver ligga nära köket då det kan bli aktuellt att köra matvagnar tre gånger om dagen. Frukost, lunch 
och mellanmål skall kunna ätas i hemvist eller i restaurang beroende på vad som passar verksamheten 
bäst En god kostmiljö skall eftersträvas i alla delar. Maten lagas på plats i Hedens och 
Brattebergsskolans  tillagningskök.  Kostchefen deltar i programarbetet. 
 

Miljö 
På kommunen finns en tradition av att arbeta med natur och miljö i lärandet vilket även skall prägla de 
nya lokalerna. Lokalerna skall utformas på ett sätt som ger goda förutsättningar för lärandet. De skall 
upplevas trivsamma och trygga, både för barnen och för personalen. Lokalerna skall vara funktionella 
och utformade med omsorg. Val av material och funktioner skall leda till att en god arbetsmiljö och 
hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling uppnås. Praktiskt, sinnligt skapande arbete skall 
kunna utföras i tåliga utrymmen med tillgång till vatten.  Ur ett pedagogiskt perspektiv är det viktigt att 
anläggningens miljö- och energiprestanda blir synligt. Solceller, återvinning och energimätare är goda 
exempel. Naturligt ljus skall användas i rummen med klok balans mellan norr och söder. De höga 
ljudnivåer som uppkommer i verksamheten utgör ett stort problem och orsakar ohälsa både hos barnen 
och hos personalen. Stora ansträngningar skall därför göras för att skapa en god ljudmiljö. Särskild vikt 
skall läggas på att golv i förskolemiljöerna är mjuka och varma och lätta att hålla varma. Lokalerna skall 
allergianpassas utifrån de lagar och kunskaper vi har idag. För att garantera god innemiljö deltar 
lokalvårdschefen i programarbetet. 
 

Utemiljö 
Utemiljön skall utformas med omsorg så att den kan ge stöd till det pedagogiska arbetet och stimulera 

till lek och fysisk aktivitet. Vi ser en grönskande och inspirerande utemiljö. Det är viktigt att tomtens 

naturliga förutsättningar tas till vara. De yngre och äldre barnen har delvis olika behov där de yngre 

behöver en tydligt avgränsad och inhägnad yta.  De större skall få sitt behov av lek och rörelse 

tillgodosett genom lekredskap, bollplaner och liknande. Särskild hänsyn skal tas till riskerna med för 

stark exponering för soljus. Solskyddade miljöer skall skapas på gårdarna. Utemiljön skall också svara 

mot kursplanen i idrott och hälsa. Skolan skall ha tillgång till anläggning för utomhusidrott med 

bollplaner och friidrotttsfunktioner. Tomten skall få en fordonsfri och säker utformning. Det är 

nödvändigt att få en hållbar lösning på trafiksituationen till och inom båda fastigheterna. Det gäller 
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gång- och cykelvägar såväl som parkeringsplatser. Det är därför viktigt att Kommunens 

Samhällsbyggnadsenhet har ett särskilt ansvar för infrastrukturen till och från de nya skolorna. 

 

Myndighetskrav 
Under hela processen med att ta fram lokaler för förskola, skola och fritidshem kommer fortlöpande 
kontakter att tas med berörda myndigheter. De som kan bli berörda är följande: 

 Samhällsbyggnadsenheter 

 Riskhanteringsenheten 

 Miljö- och Hälsoskydd 

 Arbetsmiljöverket 
 

Tillgänglighet 
Den framtida byggnaden skall vara tillgänglig för alla. Lokalerna skall även kunna användas av 
medborgare och föreningar i kommunen. 
 

Säkerhet 
Säkerheten för barnen skall vara hög. Trafiklösningar skall utformas så att konflikter inte uppkommer 
vid lämning och hämtning av de yngre barnen. Transporter till och från byggnaden skall ske i en avskild 
zon. Tomten skall vara inhägnad och sektionerad för att skapa ”egna” miljöer för de mindre barnen. 
Anläggning, utrustning och lekredskap skall vara säkra och uppfylla nationella krav. Ett särskilt fokus 
skall finnas på barnvagnar. De behöver förvaras i tempererade utrymmen när de inte används och 
utomhus under tak när barnen sover i dem. Tomten skall vara väl upplyst så att den även går att 
använda under den mörka delen av dygnet.  
 

Kvalitet 
Hela projektet skall kvalitetssäkras. En separat kvalitetsplan för hela projektet skall utarbetas där alla 
delar av projektets faser skall belysas. Detta gäller även själva verksamheten. 
 
Förskoleklass, skola och fritidshem skall vara integrerat men behov finns av tre parallella aktiviteter 
under dagen. Det skall vara möjligt att bedriva olika slag av verksamhet i lokalerna utan att 
rumsindelningen behöver förändras. Det behövs större och mindre rum. Rumsfunktionerna däremot 
kan behöva förändras beroende på verksamheten vilket ställer krav på flexibla installationer och 
inredning. Vi eftersträvar ett utökat samarbete mellan förskolan och förskoleklassen, därför bör 
lokalerna planeras så att 5-åringar och 6-åringar har lätt att mötas. Personalutrymme skall vara centralt 
beläget. 
 
Måltiderna är en del av den pedagogiska verksamheten och skall ske i en trevlig och harmonisk miljö. 
Det skall finnas möjlighet att äta på den egna avdelningen när det är lämpligt. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar kost och lokalvård. Köket kommer att ha en central roll för 
barn och personal och det skall vara möjligt att ta sig mellan kök och avdelningar under tak. 
  
Lokalerna skall ha trådlöst nätverk och vara anslutna till det kommunala nätverket via fiberoptik. 
 

Nyttjande - öppettider 
Förskolan och fritidshemmets öppettider skall vara 06.00-18.00. Lokalerna används även kvällstid för 
personal- och föräldramöten. De skall också vara möjliga att använda för till exempel kursverksamhet 
och föreningsliv under kvällstid och helger. Idag finns Öckerö Fritidsgård i Brattebergs  lokaler. Kultur- 
och fritidsförvaltningen har tagit beslut om att flytta fritidsgårdens verksamhet till separata lokaler 
utanför Brattebergsområdet. 
 

LOKALPROGRAM BRATTEBERGSOMRÅDET 
Förskolan skall bereda plats för omkring 60 barn i ålder 1-5 år. Förskoleklassen och skolan skall bereda 
plats för omkring 350 barn i årskurs F-9. Utformningen skall vara flexibel och inbjuda till samverkan 
mellan förskola, förskoleklass och skola. Omkring 65 medarbetare beräknas finnas i organisationen 
fördelade på olika yrkesgrupper. Gruppen består huvudsakligen av olika kategorier av pedagoger, 
elevhälsa, vaktmästeri, kost och lokalvård samt administration och ledning. 
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Nedanstående tabell visar Brattebergsskolans behov av ämneslokaler utifrån timplan för Öckerö 
grundskolor.  Om man utgår från att en sal kan användas för 10 lektioner per dag (40 min) eller 50 
lektioner per vecka kan vi utläsa att vi behöver två salar för NO-lab och idrott och hälsa. För övrigt 
räcker det med en sal per ämne. 
 

Tabell 4.1 Brattebergsskolans behov av ämneslokaler utifrån timplan 
 

Årskurs Bild Hemkunskap* Idrott* Musik NO-lab Slöjd 

TOM* 

Slöjd 

TEX* 

 Gr Pos Gr Pos Gr Pos Gr Pos Gr Pos Gr Pos Gr Pos 

F     2 3 1 1       

1 1 0,5   2 3 1 1       

2 1 0,5   2 3 1 1       

3 1 1   2 5 1 1,5   2 4 2 4 

4 1 1   2 5 1 1 1 4 2 4 2 4 

5 1 1   2 5 1 1 1 4 2 4 2 4 

6 1 1 2 4 2 5 1 1 1 4 2 4 2 4 

7 3 3   3 7,5 3 3 3 15 3 6 3 6 

8 3 4,5 3 12 3 7,5 3 3 3 13,5 3 6 3 6 

9 3 6 3 12 3 7,5 3 3 3 13,5 3 6 3 6 

7-9 Sär 1 2 1 2,5 1 2,5 1 1 - - 1 2 1 2 

Elevens 

val 

2 4 2 4 2 4 2 4 - - 2 4 2 4 

Summa  24,5  34,5  58  21,5  54  40  40 

*) Inklusive elever från Kompassen  

 

Följande uppställning över lokalbehov skall ses som ett sätt att beskriva funktioner. Utrymmen får gärna 
kombineras med varandra i kreativa lösningar som präglas av nytänkande och flexibilitet 
lokalutnyttjande. Lokalytorna är ungefärliga. Toaletter är beräknat med en på 15 barn enligt AFS 
2000:42.  
 

Förskoleavdelningar skall innehålla följande utrymmen:  
 
3 st  Hemvist Lek och lärande, kök 45 m2 135 m2 
6 st Grupprum Lek och lärande, vila och måltid 15 m2 90  m2 
3 st Grupprum Lek och lärande, vila och måltid 10 m2 30 m2 
3 st Våtrum Skötrum och våtlek 15 m2 45 m2 
5 st WC För små barn 1,7 m2 8,5 m2 
1 st RWC Toalett för funktionshindrad 5 m2 5 m2 
3 st Förråd Förvaring av  läromedel och 

material 
5 m2 15 m2 

1 st Förråd Förvaring av barnvagnar 20 m2 20 m2 
3 st Kapprum Förvaring av ytterkläder, tork, 

grovkök. 
20 m2 60 m2 

2 st  Samtalsrum Utvecklande samtal 8 m2 16 m2 
1 st Arbetsrum För personal 40 m2 40 m2 
1 st Omklädning Omklädning, dusch och toalett 

för personal. Kan kombineras 
med årskurs F-3 eller årskurs 4-
9. 

15 m2 15 m2 

1 st Tvättstuga Tvättmöjlighet för förskola och 
fritidshem. 

 5 m2 5 m2 

 484,5 m2 

 
 

Skol- och fritidshemsavdelningar F-3 skall innehålla följande utrymmen: 
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4 st  Hemvist Lek och lärande, kök 55 m2  220 m2 
4 st Grupprum Leka, skapa och lära, 

specialpedagogik. 
8 m2 32 m2 

4 st Grupprum Leka, skapa och lära, 
specialpedagogik. 

15 m2 60 m2 

2 st Förråd Förvaring av  läromedel och 
material 

5 m2 10 m2 

4 st Kapprum Förvaring av ytterkläder, tork, 
grovkök. 

20 m2 80 m2 

6 st WC  1,7 m2 10,2  m2 
1 st RWC Toalett för funktionshindrad  5 m2 5 m2 
1 st  Samtalsrum Utvecklande samtal 10 m2 10 m2 
1 st Arbetsrum För personal 40 m2 40 m2 
1 st Omklädning Omklädning, dusch och toalett 

för personal, Kan kombineras 
med förskola eller årskurs 4-9. 

15 m2 15 m2 

    482,2 m2 
 

Skolavdelning årskurs 4-9 skall innehålla följande utrymmen: 
 
12 st  Hemvist Skapa och lära inklusive hemvist 

för grundsärskola 
55 m2  660 m2 

6 st Grupprum Skapa och lära, specialpedagogik 8 m2 48 m2 
6 st Grupprum Skapa och lära, specialpedagogik 15 m2 90 m2 
2 st Grupprum Skapa och lära, specialpedagogik 20 m2 40 m2 
4 st Kapprum Elevförvaring av ytterkläder, 

läromedel och annat personligt. 
Kan kombineras med andra 
funktioner 

20 m2 80 m2 

 2 st  Samtalsrum Utvecklande samtal 10 m2 20 m2 
6 st Förråd Förvaring av  läromedel och 

material  
5 m2 10 m2 

17 st WC   1,7 m2 28,9 m2 
1 st RWC Toalett för funktionshindrad  5 m2 5 m2 
1 st  Elevcafé Mötas,  fika, spela 60 m2 60 m2 
1 st Bibliotek/Mediatek Läsa och lära.  40 m2 40 m2 
1 st Musiksal Skapa och lära enskilt och i 

grupp.  
60 m2 60 m2 

1 st Kulturskola Blackbox- en lokal med svarta 
väggar, golv & tak, utan 
ljusinsläpp som är ämnad för 
teater, dans och musik. 

100 m2 100m2 

2 st Studio Öva  och lära, spela in. 10 m2 20 m2 
2 st NO-lab Lära och laborera. NO-lab kan 

eventuellt kombineras med 
hemvist 

60 m2 120 m2 

1 st NO-prep Förvara och preparera. 20 m2 20 m2 
2st Hemkunskap 8 köksarbetsplatser, tvätt och 

städ, måltidsmiljö. 
80 m2 160 m2 

1 st Slöjd/Teknik Trä och metall, virkes förråd, 
ytbehandling och smedja 

150 m2 150 m2 

1 st  Slöjd Textil och ateljé, Kan 
samutnyttjas med bild 

70 m2 70 m2 

1 st  Bildsal Bild och ateljé, Kan samutnyttjas 
med textilslöjd. 

55 m2 55 m2 

1 st Idrott och hälsa Lärande rörelse i hall, gym, 
biutrymmen omklädning. 
Kompletteras med extra timmar 
i Allaktiviteshallen på 
Prästängen. 

1000 m2 1000 m2 
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2 st Arbetsrum För personal 40  m2 80 m2 
1 st Omklädning Omklädning, dusch och toalett 

för personal, Kan kombineras 
med förskola eller årskurs F-3. 

15 m2 15 m2 

 2931,9 m2 
 

Gemensamma utrymmen 
 
1 st  Skolrestaurang med 

tillagningskök. 
Måltid och gemenskap. 
Möjlighet att servera frukost, 
lunch och mellanmål. 

470 m2 470 m2 

1 st Personalrum För all personal, gemenskap, 
paus, måltid och vila 

50  m2 50  m2 

3 st Konferensrum Mötas, lära och utveckla. 15  m2 45 m2 
1 st Vilrum   5  m2 5  m2 
1st Omklädning Omklädning, dusch och toalett 

för personal. Kan kombineras 
med övriga omklädningsrum 

30 m2 30 m2 

1 st Förråd Förvaring av läromedel och 
material 

10 m2 10 m2 

1 st Vaktmästeri Mottagning, verkstad, kontor, 
Centralt läge, nära 
varuintag/transportvägar 

20 m2 20 m2 

1 st Lokalvård Arbetsrum, kontor 15  m2 15 m2 
1 st Tvättrum För tvätt av lokalvårdsmaterial 10 m2 10 m2 
6 st Lokalvårdsförråd Material och utrustning 5 m2 30 m2 
6 st Elevhälsa Arbets- och mottagningsrum, 

specialpedagog, kurator 
psykolog, logoped. Varav ett 
särskilt ljudisolerat testrum 

10 m2 60 m2 

1st Väntrum I anslutning till elevhälsan 5 m2 5 m2 
2 st Medicinsk 

mottagning 
Skolsköterska och skolläkare, 
utgör även arbetsplats för 
skolsköterska vid andra enheter. 
Med brits, medicinskt kylskåp, 
arkivskåp, skrivplats, plats för 
synundersökning 5m 

10 m2 20 m2 

 1 st RWC Toalett för funktionshindrad I 
anslutning till mottagning. 

  5 m2   5 m2 

2 st  Samtalsrum/ 
konferensrum 

För elevhälsans konsultation, 
elev- och föräldrasamtal. Diskret 
entré för föräldrar och barn. 

10 m2 20 m2 

6 st Administration Arbets- och mottagningsrum för 
ledning, administration, 
ekonomi. 

10 m2 60 m2 

 2 st Väntrum/pentry  10 m2 20 m2 
1 st  Miljörum Sophantering och källsortering 

för återvinning, 
15 m2 15 m2 

2 st Uteförråd Lekredskap och barnvagnar  12 m2 24 m2 
 909 m2 
 

Lokalarea 
Den totala ytan kommer att uppgå till ca: 
Förskoleavdelningar       484,5 m2  
Skol- och fritidshemsavdelningar F-3    428,2 m2  
Skolavdelning årskurs 4-9 A     2851,9 m2 
Gemensamma utrymmen    909,0  m2 
Summa       4673,6 m2 
 
Utöver denna yta tillkommer yta för kommunikationsvägar 
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Befintliga lokalytor och funktioner 
Som beskrivits tidigare innebär nämndens beslut att förvaltningen flyttar ur de små och otidsenliga 
lokalerna Brattelyckans förskola, Öppna förskolan i Almelunden, Ankarets skola, Minnesstensskolan och 
in på Brattebergsområdet som planeras för ca 350 elever i F-9 och ca 60 barn i tre förskoleavdelningar. 
180-200 elever i årskurs 7-9 flyttar till Hedens skola. 
 
På Brattebergstomten ligger idag Brattebergsskolan med hus A, B, C, D och E, totalt 6.126 kvm 
Ankaret skola med slöjdsalar 1250 kvm som skolan alltså skall lämna samt nyligen uppförda  
Öckerö förskola som är en tillfällig modullösning om 334 kvm. Brattebergsskolan uppfördes 1967 och 
var då en modern byggnad  för framtidens lärande.  Den har sedan byggts om- och till i flera omgångar 
och har idag inte kvar mycket av sin ursprungliga karaktär. I sin nuvarande form är den inte särskilt 
inbjudande och behöver en ny utformning som gör att barn i olika åldrar och deras föräldrar skall känna 
trygghet och lust när de tänker på sin förskola och skola. Det behövs ett helhetsperspektiv för att få alla 
hus på fastigheten att hänga ihop igen, som de gjorde 1967.  
 
Hus A är huvudbyggnaden med en bruttoyta på 5000 kvadratmeter. Här finns ett stort antal 
lektionssalar i tre plan. Planlösningarna är traditionella med ett korridorstråk genom hela byggnaden 
och lektionssalar på bägge sidor. Här finns också bibliotek, No-salar, personalrum, expedition, 
vaktmästeri,  förråd, tvättstuga och liknande. Idag finns även Öckerö Fritidsgård i A-huset. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har tagit beslut om att flytta fritidsgårdens verksamhet till separata lokaler utanför 
Brattebergsområdet. 2009 genomfördes omfattande förändringar med anledning av en 
innemiljöutredning. Bland annat byttes alla fönster och fasad av trä.  I februari påbörjades en ny 
utredning med anledning av uppkomna besvär hos elever och personal. Inför en eventuell ombyggnation 
bör en helomfattande utredning avseende innemiljö genomföras.  
 
Hus B är skolrestaurangen som byggdes om 2011. Den har idag hög standard och god kapacitet. Idag 
serveras lunch för Ankarets skola med 150 elever, Brattebergsskolan med 400 elever och Öckerö 
Gymnasieskola med 250 elever. Här lagas även lunch för utkörning till Kompassen, Högåsen, 
Brattelyckan, Öckerö förskola och Hälsö skola. Huset har en källare som delvis används som förråd och 
verkstad för vaktmästeriet. 
 
Hus C har trä- och metallslöjd och tekniksal samt  två hemkunskapssalar i första plan 
På andra våningen finns en textilslöjdssal och två bildsalar med mellanliggande ateljé . Här ligger även 
en stor administrativ enhet med ett tiotal kontorsrum, pentry och ett stort konferensrum med vikvägg. 
En omfattande innemiljöutredning är genomförd våren 2013. Den visar på ett antal brister som måste 
åtgärdas, såväl avseende verksamheten som fastighetsägaren. 
 
Hus D är idrottshall med vikvägg och omklädningsrum. Den utnyttjas intensivt även på kvällar och 
helger. Lokalerna är slitna och det finns få biutrymmen för alternativa aktiviteter. För att kunna följa den 
nationella timplanen för idrott och hälsa kompletteras hus D med extra timmar i nybyggda 
Allaktivitetshallen på Prästängen. Där finns också en helt ny anläggning för utomhusaktiviteter. 
 
 Hus E är en tillbyggnad till hus A i två våningar och innehåller elevhälsa i första plan med sex arbets- 
och mottagningsrum samt väntrum och toalett. På andra våning finns två salar och ett grupprum. Här 
har grundsärskolan sin hemvist 
 
Fastigheten har en stor tomtareal som innehåller stora möjligheter med sina inslag av berg och 
naturtomt. Idag är den inte planerad för barn- och ungas lek och lärande. Till största delen består den av 
asfalt och grusytor.  

 

LOKALPROGRAM HEDENOMRÅDET 
Förskolan skall bereda plats för omkring 40 barn i ålder 1-5 år. Förskoleklassen och skolan skall bereda 
plats för omkring 375 barn i årskurs F-9. Utformningen skall vara flexibel och inbjuda till samverkan 
mellan förskola, förskoleklass och skola. Omkring 65 medarbetare beräknas finnas i organisationen 
fördelade på olika yrkesgrupper. Gruppen består huvudsakligen av olika kategorier av pedagoger, 
elevhälsa, vaktmästeri, kost och lokalvård samt administration och ledning. 
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Nedanstående tabell visar Hedens skolas behov av ämneslokaler utifrån timplan för Öckerö grundskolor.  
Om man utgår från att en sal kan användas för 10 lektioner per dag (40 min) eller 50 lektioner per vecka 
kan vi utläsa att vi behöver två salar för NO-lab. För övrigt räcker det med en sal per ämne.  
 
Tabell 4.1 Hedens skolas behov av ämneslokaler utifrån timplan 
 

Årskurs Bild Hemkunskap* Idrott Musik NO-lab Slöjd 

TOM 

Slöjd 

TEX 

 Gr Pos Gr Pos Gr Pos Gr Pos Gr Pos Gr Pos Gr Pos 

F     1 1,5 1 1       

1 1 0,5   1 1,5 1 1       

2 1 0,5   1 1,5 1 1       

3 1 1   1 2,5 1 1,5   1 2 1 2 

4 1 1   1 2,5 1 1 1 4 1 2 1 2 

5 1 1   1 2,5 1 1 1 4 1 2 1 2 

6 1 1 3 6 1 2,5 1 1 1 4 1 2 1 2 

7 3 3   3 7,5 3 3 3 15 3 6 3 6 

8 3 4,5 3 12 3 7,5 3 3 3 13,5 3 6 3 6 

9 3 6 3 12 3 7,5 3 3 3 13,5 3 6 3 6 

Sär 1 2 1 2,5 1 2,5 1 1 - - 1 2 1 2 

Elevens 

val 

2 4 2 4 2 4 2 4 - - 2 4 2 4 

Summa  24,5  36,5  43,5  21,5  54  32  32 

*) Inklusive elever från Bergagårdsskolan 

 

Följande uppställning över lokalbehov skall ses som ett sätt att beskriva funktioner. Utrymmen får gärna 
kombineras med varandra i kreativa lösningar som präglas av nytänkande och flexibilitet 
lokalutnyttjande. Lokalytorna är ungefärliga. Toaletter är beräknat med en på 15 barn enligt AFS 
2000:42.  
 

Förskoleavdelningar skall innehålla följande utrymmen:  
 
1 st  Öppen 

förskola/Pedagogisk 
omsorg 

Lokal som besöks av föräldrar 
och barn, Utöver allrum behövs 
kök/pentry, kapprum, toalett, 
barnvagnsutrymme. 

100 m2 100 m2 

2 st  Hemvist Lek och lärande, kök 45 m2 90  m2 
4 st Grupprum Lek och lärande, vila och måltid 15 m2 60  m2 
2 st Grupprum Lek och lärande, vila och måltid 10 m2 20 m2 
2 st Våtrum Skötrum och våtlek 15 m2 30 m2 
3  st WC För små barn 1,7 m2 5,1 m2 
1 st RWC Toalett för funktionshindrad 5 m2 5 m2 
2 st Förråd Förvaring av läromedel och 

material 
5 m2 1o m2 

1 st Förråd Förvaring av barnvagnar 15  m2 15  m2 
2 st Kapprum Förvaring av ytterkläder, tork, 

grovkök. 
20 m2 40 m2 

1 st  Samtalsrum Utvecklande samtal 8 m2 8  m2 
1 st Arbetsrum För personal 30 m2 30 m2 
1 st Omklädning Omklädning, dusch och toalett 

för personal. Kan kombineras 
med årskurs F-3 eller årskurs 4-
9. 

15 m2 15 m2 

1 st Tvättstuga Tvättmöjlighet för förskola och 
fritidshem. 

 5 m2 5 m2 

 433,1 m2 
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Skol- och fritidshemsavdelningar F-3 skall innehålla följande utrymmen: 
 
4 st  Hemvist Lek och lärande, kök 55 m2  220 m2 
4 st Grupprum Leka, skapa och lära, 

specialpedagogik. 
8 m2 32 m2 

4 st Grupprum Leka, skapa och lära, 
specialpedagogik. 

15 m2 60 m2 

2 st Förråd Förvaring av  läromedel och 
material 

5 m2 10 m2 

4 st Kapprum Förvaring av ytterkläder, tork, 
grovkök. 

20 m2 80 m2 

6 st WC  1,7 m2 10,2  m2 
1 st RWC Toalett för funktionshindrad  5 m2 5 m2 
1 st  Samtalsrum För utvecklande samtal 10 m2 10 m2 
1 st Arbetsrum För personal 40 m2 40 m2 
1 st Omklädning Omklädning, dusch och toalett 

för personal, Kan kombineras 
med förskola eller årskurs 4-9. 

15 m2 15 m2 

    428,2 m2 
 

Skolavdelning årskurs 4-9 skall innehålla följande utrymmen: 
 
12 st  Hemvist Skapa och lära, inklusive 

specialutrustad hemvist för 
särskola 

55 m2  660 m2 

1 st Hemvist Särskola, skapa och lära 150 m2 150 m2 
6 st Grupprum Skapa och lära, specialpedagogik 8 m2 48 m2 
6 st Grupprum Skapa och lära, specialpedagogik 15 m2 90 m2 
2 st Grupprum Skapa och lära, specialpedagogik 20 m2 40 m2 
4 st Kapprum Elevförvaring av ytterkläder, 

läromedel och annat personligt. 
Kan kombineras med andra 
funktioner 

20 m2 80 m2 

 2 st  Samtalsrum Utvecklande samtal 10 m2 20 m2 
6 st Förråd Förvaring av  läromedel och 

material  
5 m2 10 m2 

17 st WC   1,7 m2 28,9 m2 
1 st RWC Toalett för funktionshindrad  5 m2 5 m2 
1 st  Elevcafé Mötas,  fika, spela 60 m2 60 m2 
1 st Bibliotek/Mediatek Läsa och lära.  40 m2 40 m2 
1 st Musiksal Skapa och lära enskilt och i 

grupp.  
60 m2 60 m2 

1 st Kulturskola Blackbox- en lokal med svarta 
väggar, golv & tak, utan 
ljusinsläpp som är ämnad för 
teater, dans och musik. 

100 m2 100m2 

2 st Studio Öva  och lära, spela in. 10 m2 20 m2 
2 st NO-lab Lära och laborera. NO-lab kan 

eventuellt kombineras med 
hemvist 

60 m2 120 m2 

1 st NO-prep Förvara och preparera. 20 m2 20 m2 
1 st Ev. hemkunskap 8 köksarbetsplatser, tvätt och 

städ, måltidsmiljö. Elever i åk 8 
och 9 går från Heden till 
Brattebergsskolan där 2 
hemkuskapssalar planeras. 
 

80 m2 80 m2 

1 st Slöjd/Teknik Trä och metall, virkes förråd, 
ytbehandling och smedja 

150 m2 150 m2 

1 st  Slöjd Textil och Ateljé, Kan 70 m2 70 m2 
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samutnyttjas med bild 
1 st  Bildsal Bild och Ateljé, Kan samutnyttjas 

med textilslöjd. 
55 m2 55 m2 

1 st Idrott och hälsa Lärande rörelse i hall, gym, 
biutrymmen omklädning. 
Förutsättningar för 
utomhusidrott behöver tillskapas 
på Hönö.  Prästängen på Öckerö 
kan även utnytjas 

1600 m2 1600 m2 

2 st Arbetsrum För personal 40  m2 80 m2 
1 st Omklädning Omklädning, dusch och toalett 

för personal, Kan kombineras 
med förskola eller årskurs F-3. 

15 m2 15 m2 

 3601,9 m2 
 

Gemensamma utrymmen 
 
1 st  Skolrestaurang   Måltid och gemenskap. 

Möjlighet att servera frukost, 
lunch och mellanmål. 

250 m2 250 m2 

1 st Tillagningskök För tillredning av frukost, lunch 
och mellanmål. 

150 m2 150 m2 

1 st Personalrum För all personal, gemenskap, 
paus, måltid och vila 

50  m2 50  m2 

3 st Konferensrum Mötas, lära och utveckla. 15  m2 45 m2 
1 st Vilrum   5  m2 5  m2 
1st Omklädning Omklädning, dusch och toalett 

för personal. Kan kombineras 
med övriga omklädningsrum 

30 m2 30 m2 

1 st Förråd Förvaring av läromedel och 
material 

10 m2 10 m2 

1 st Vaktmästeri Mottagning, verkstad, kontor, 
Centralt läge, nära 
varuintag/transportvägar 

20 m2 20 m2 

1 st Lokalvård Arbetsrum, kontor 15  m2 15 m2 
1 st Tvättrum För tvätt av lokalvårdsmaterial 10 m2 10 m2 
4 st Lokalvårdsförråd Material och utrustning 5 m2 20 m2 
5 st Elevhälsa Arbets- och mottagningsrum, 

specialpedagog, kurator 
psykolog, logoped. Varav ett 
särskilt ljudisolerat testrum 

10 m2 50 m2 

1st Väntrum I anslutning till elevhälsan 5 m2 5 m2 
1 st Medicinsk 

mottagning 
Skolsköterska och skolläkare, 
utgör även arbetsplats för 
skolsköterska vid andra enheter. 
Med brits, medicinskt kylskåp, 
arkivskåp, skrivplats, plats för 
synundersökning 5m 

10 m2 10 m2 

 1 st RWC Toalett för funktionshindrad I 
anslutning till mottagning. 

  5 m2   5 m2 

1 st  Samtalsrum/ 
konferensrum 

För elevhälsans konsultation, 
elev- och föräldrasamtal. Diskret 
entré för föräldrar och barn. 

10 m2 10 m2 

6 st Administration Arbets- och mottagningsrum för 
ledning, administration, 
ekonomi. 

10 m2 60 m2 

 2 st Väntrum/pentry  10 m2 20 m2 
1 st  Miljörum Sophantering och källsortering 

för återvinning, 
15 m2 15 m2 

2 st Uteförråd Lekredskap och barnvagnar  12 m2 24 m2 
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  799 m2 
 
 

Lokalarea 
Den totala ytan kommer att uppgå till ca: 
Förskoleavdelningar       433,1 m2  
Skol- och fritidshemsavdelningar F-3    428,2 m2  
Skolavdelning årskurs 4-9 A     3601,9 m2 
Gemensamma utrymmen    799,0 m2 
Summa       5262,2 m2 
 
Utöver denna yta tillkommer yta för kommunikationsvägar  
 
 

Befintliga lokalytor och funktioner 
Som beskrivits tidigare innebär nämndens beslut att  förvaltningen flyttar ur de små och otidsenliga 
lokalerna Brattelyckans förskola, Öppna förskolan i Almelunden, Ankarets skola,Minnesstensskolan och 
Optimisten och in på Brattebergsområdet som planeras för ca 350 elever i F-9 och ca 60 barn i tre 
förskoleavdelningar. 180-200 elever i årskurs 7-9 flyttar till Hedens skola. 
 
På Heden ligger idag Hedens förskola och skola samt Hedens kultur och idrottshall.  Hedens förskola 
och skola består av en tvåvåningsbyggnad på 3100 kvadratmeter. Den är relativt nybyggd och svarar väl 
mot de behov som dagens pedagogik har.  Idag har man ungefär 40 barn i två förskoleavdelningar och 
180 barn i årskurs F-6. Planlösningen bygger på generella läranderum i olika storlekar på båda sidor om 
en central korridor, såväl på första som på andra planet. På första plan finns två små slöjdsalar för trä- 
och metall respektive textil. Det finns en mindre rörelsehall med omklädning och dusch, ett 
tillagningskök med vagnsystem då måltiderna intas i hemvisten/klassrummet. Särskolan har en 
avdelning i första planet med speciellt anpassad utrustning och inredning. 
 

Hedens kultur och idrottshall ligger i anslutning till skolan och är även den nybyggd och välbevarad. Den 
har en stor idrottshall med läktare, fyra omklädningsrum, gott om förråd och ett kontor. Den innehåller 
även kulturskolans lokal för musik, dans och drama som även används för grundskolans 
musikundervisning.  Hela huset utnyttjas av föreningsliv och kulturskola på kvällar och helger.  
Byggnadens totala yta är 1665 kvadratmeter 
 
Hedens tomt är som namnet antyder ganska plan och inte särskilt inspirerande. Det finns begränsade 
möjligheter till nybyggnation men fastighetsägaren Öckerö Bostads AB och kommunens 
samhällsbyggnadsförvaltning har givit klartecken att planera utifrån att en tillbyggnad på cirka 1.500 
kvadratmeter är möjlig. 

 

GENOMFÖRANDE 
Behovsbeskrivningen går via Samhällsbyggnadsförvaltningen till fastighetsägaren Öckerö Bostad AB 
som får i uppdrag att genomföra nödvändiga förändringar för att lokalerna skall motsvara behoven. Av 
beslutet nedan framgår att Kommunstyrelsen kommer att ha ett övergripande ansvar för ledningen av 
projektet. Innan fysiska förändringar påbörjas bör en förstudie genomföras. För att säkerställa att så 
många aspekter som möjligt kommer med skall förstudien genomföras i samråd med en programgrupp 
för respektive skola där rektor, representanter för personal, elever, föräldrar och fastighetsägaren ingår.  
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INTRESSENTANALYS 
Intressentanalysen listar alla som kan vara intresserade av att delta eller följa projektet. Alla kan inte 
ingå i projektgrupper eller programgrupper men väl följa arbetet genom till exempel protokoll eller 
referensgrupper.  
 

Interna intressenter 
BARN OCH ELEVER  

FÖRÄLDRAR TILL BARN I SKOLÅLDERN 

PEDAGOGISK PERSONAL 

ELEVHÄLSA 

ADMINISTRATION BUF 

VAKTMÄSTERI 

KULTURSKOLA 

KOSTENHETEN 

LOKALVÅRDSENHETEN 

KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

RISKHANTERINGSENHETEN 

PLAN- OCH BYGGNADSENHETEN 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 

VA-ENHETEN 

TRAFIKENHETEN 

RENHÅLLNING OCH ÅTERVINNINGSENHETEN 

 

Externa intressenter 
SAMTLIGA ÖRÅD 

RÅDET FÖR HÄLSA OCH TRYGGHET  

FÖRENINGEN MOT BÄTTRE VETANDE 

ÖCKERÖ IF 

HÖNÖ IS 

DE TIO ÖARNAS SEGELSÄLLSKAP 
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GF KULING 

HÖNÖ TENNISSÄLLSKAP 

SISK 

SKÄRGÅRDENS HOCKEY-84 

ÖCKERÖ IBK 

ÖCKERÖ RODDFÖRENING 

ÖCKERÖ SCHACKSÄLLSKAP 

ÖCKERÖ SKYTTEFÖRENING 

VG-REGIONEN 

LOKALA FÖRETAG  

SVENSKA KYRKAN 

FRÄLSNINGSARMÉN 

HÖNÖ BETELFÖRSAMLING 

HÖNÖ MISSIONSFÖRSAMLING 

ÖCKERÖ FILADELFIA 

ÖCKERÖ MISSIONSFÖRSAMLING 

FRILUFTSFRÄMJANDET ÖCKERÖ, LOKALAVDELNING 

ÖCKERÖARNAS NATURSKYDDSFÖRENING 

HÖNÖ HEMBYGDSFÖRENING 

ÖAGILLET 

ÖCKERÖ HEMBYGDSFÖRENING 

ÖCKERÖ HEMSLÖJDSROTE 

ÖCKERÖARNAS SLÄKTFORSKNINGSFÖRENING 

ÖCKERÖ MUSIKSÄLLSKAP 

DHR ÖCKERÖAVDELNING 

FUB ÖCKERÖ 

HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I ÖCKERÖ KOMMUN 

RMR ÖCKERÖAVDELNING 

ÖCKERÖ ASTMA- OCH ALLERGIFÖRENING 

HÖNÖ PRO 

RPG - RIKSFÖRBUNDET PENSIONÄRSGEMENSKAP 

SPF 10 ÖAR 

HÖNÖ VI UNGA 

VUXENVANDRARNA ÖCKERÖ 

ÖCKERÖ ANHÖRIGFÖRENING 

ÖCKERÖ VIND EKONOMISK FÖRENING 

RISKBEDÖMNING 
Nämnden har tagit beslut om organisationsförändringen för att komma till rätta med problem avseende 
små och otidsenliga lokaler på Öckerö och kvalitetssäkring på Brattebergsskolan. Om inget görs kommer 
problemen att kvarstå eller rentav förvärras.  
 
Att skapa ändamålsenliga lokaler för årskurs 7-9 på Hönö kommer att medföra kostnader. Likaså 
kommer nödvändiga förändringar inom Brattebergsskolans väggar att kräva investeringar. Ett 
genomförande kan skapa oro bland medarbetare, dels för att specialkompetens sprids ut och att man får 
sämre materiella resurser för årskurs 7-9. Det kan finnas oro för att eleverna får sämre möjligheter att 
göra individuella studieval som till exempel elevens val och språkval. Ett mindre elevunderlag kan 
försämra möjligheterna att leva upp till de krav som nya skollagen ställer på lärares ämnesbehörighet. Vi 
förlorar den samlande effekten som uppstår då alla tonåringar i kommunen möts under tre läsår på 
Brattebergsskolan. Några av de arbetskamrater man har idag kommer man inte att ha daglig kontakt 
med i arbetet och det innebär en förlust och uppbrott i någon mening. Föräldrar och barn kan vara 
oroliga för att blanda barn i åldrarna 1 till 16 år och att det skulle kunna bli en otrygg miljö. Slutligen 
finns det en risk att traditionen är så stark att en förändring kan möta starkt motstånd. Vi har idag tredje 
generationen elever på Brattebergsskolan som har varit en högstadieskola för alla kommunens 
tonåringar redan från starten 1967. 
 
Ovan beskrivna risker presenterades i utredningen Framtida skollokaler 2011 som varit underlag för 
beslut i såväl Kommunfullmäktige som Barn- och utbildningsnämnden. 

PRELIMINÄR TIDSPLAN 

Augusti2013    Programgruppsarbete och förstudie  
Våren 2014 Bygglov och projektering 
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Hösten 2014 Byggstart Heden 
Augusti 2015 Inflyttning Hedenområdet 

Augusti 2015 Byggstart Brattebergsområdet 
 
 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR  

Det finns flera skäl att omstrukturera och effektivisera lokalanvändandet i Barn- och utbildnings-
förvaltningen. Ett är att vårt uppdrag har förändrats och att många av våra lokaler inte är 
ändamålsenliga längre då de byggdes för längesedan. Underhållet är bitvis eftersatt och några byggnader 
håller en otillfredsställande kvalitet. I några fall uppfyller de inte heller de allmänna krav som gäller idag 
avseende till exempel teknik, miljö och hälsa och handikappanpassning. 
  
Ett annat skäl är effektivitet. Genom att koncentrera verksamheten till färre enheter kommer vi ner i 
antalet kvadratmeter vi använder och betalar för och får samtidigt en effektivare organisation på flera 
områden. Hur stora kostnadseffektiviseringar det blir beror naturligtvis på vilka beslut som tas i 
lokalfrågan. De kalkyler vi har möjlighet att göra i nuvarande skede måste betraktas som riktmärken och 
inte som exakta. Men vi vet vilka hyreskostnader vi har idag och hur de fördelar sig på de olika 
enheterna. De bygger på en schabloniserad kvadratmeterhyra oavsett den verkliga byggkostnaden. I 
vissa fall förekommer dock tilläggshyreskostnader på grund av om- eller tillbyggnad.  
 
Att förändra, utveckla och eventuellt bygga till lokaler kommer att medföra ökade kostnader för 
förvaltningen. Om vi vill skapa hållbara läromiljöer och långsiktigt kostnadseffektiva lokallösningar går 
de inte att komma ifrån. Att kostnadsberäkna om- och tillbyggnation är komplicerat, inte minst med 
tanke på den ekonomiska oron och konjunkturläget inom byggnadssektorn. De siffror som presenteras 
här behöver bearbetas av professionella kalkylerare som utses av fastighetsägaren. Utifrån denna 
behovsbeskrivning  görs en förnyad kalkyl med ökad precision. Ytterligare en kalkyl görs under 
programgruppsarbete och förstudie. Kommunstyrelsen och nämnden kommer löpande att informeras 
och ha möjlighet att avbryta processen om kostnaderna för projektet blir orimliga.  
 
Kompletterande nybyggnation för att inrymma årskurs 7-9 på Hedens skola, Hönö 
Behov enligt lokalprogram Heden inkl. kommunikationsvägar 6052  kvm 
  
Avgår befintlig yta Hedens förskola och skola     3100 kvm 
Befintlig yta Hedens kultur och idrottshall   1665  kvm 
 
Nybyggnadsyta       1287  kvm 
 
Av lokalprogrammet framgår att projektet kräver nybyggnation på Hedenområdet motsvarande 1200 
kvadratmeter.  Det blir också tydligt att Brattebergsområdet med sina 6000 kvadratmeter väl räcker för 
framtida behov men att omfattande ombyggnation av A-huset och i viss mån C-huset blir nödvändig för 
att lokalerna skall bli ändamålsenliga.  Tilläggshyran för Barn- och utbildningsförvaltningen beräknas av 
fastighetsägaren Öckerö Bostads AB. Beloppet reduceras med hyreskostnaderna för de små enheterna 
som man flyttar ur.   

 

Tabell 3. Hyreskostnader mindre lokaler på Öckerö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENHET ÅRSHYRA 

Brattelyckans förskola             119 328     

Minnesstensskolan             378 360     

Ankarets skola             785 496     

Almelunden             100 000     

Björnhuvudsvägen 33             100 000     

Optimisten              70 200     

 
         1 553 384     
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