
 

Inbjudan till föreläsningen Väggarnas koreografi 

24/2 kl. 16:30-18:30 

i Brattebergskolans restaurang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser fram emot en inspirerande kväll! 

Välkomna! 

Väggarnas koreografi – 

Anna Törnquist 
 

Vi får nöjet att lyssna till Anna 

Törnqvist, erfaren arkitekt, som 

redogör för sina erfarenheter och sin 

analys av skolhusets betydelse. 

 

”Lärarna är viktigast för elevernas 

trygghet, trivsel och lärande men 

genom väggarnas placering 

regisserar jag rörelse säger Anna. 

Vad händer om vi ifrågasätter 

klassrum, klass, årskurs, ämne, 

lektion, schema, rast, korridor, 

uppehållsrum och skolhus?” 

 

Vi kommer under kvällen också att få 

arbeta i en workshop där vi ges 

möjlighet att i mindre grupper 

reflektera utifrån olika 

frågeställningar.  

 



 

FRAMTIDA SKOLLOKALER 

FRÅN 1 TILL 16 ÅR PÅ 

HEDEN- OCH 

BRATTEBERGSOMRÅDET 

www.skolhusockero.se 

 

 

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. 

http://www.skolhusockero.se/


Workshop 

Reflektera i gruppen över vad följande påståenden ur vår vision kan 
innebära för utformningen av lokaler och pedagogik i våra framtida 
förskolor, fritidshem och skolor. 

Grupp ____             Gruppledare__________________________ 

 

1. Det skall vara ljust och högt i tak med möjlighet till insyn och 
överblick… 

 

 

2. I hemvistområdet skall det finnas möjlighet till lek, laboration, 
lärande, måltid, vila och enskildhet…  

 

 

3. Särskild vikt skall läggas vid förvaring av personliga ägodelar för 
stora och små barn… 

 

 

4. Utemiljön skall också inspirera till lek och stödja läroplanen… 

 

 

5. Vi tror att såväl Heden som Bratteberg kan vinna på att arbeta 
utifrån en profil… 

 

 

Deltagare: 



 

Grupp Gruppledare från programgrupp 

1.  Helen Svensson/Eva Wiktorsson 

2.  Barbro Wikberg/Elaine Islander 

3.  Birgitta Anhage/Carolina Persson 

4.  Niklas Hurtig/Eva Knoph 

5.  Malin Lundqvist/Klas Einald 

6.  Anna Bensby/Rachel Wanther 

7.  Pia Börjesson 

8.  Camilla Wickstrand 

9.  Börje Karlsson 

10.  Evelina Kruus 

11.  Karl Johan Sjödin 

12.  Per Röjfors 

 

Grupp 1 
 

1. Det skall vara ljust och högt i tak med möjlighet till insyn och överblick…………. 
för att ge barnen möjlighet att se vilka aktiviteter som pågår i olika rum och kunna välja var de vill 
delta. 
Finns det inte risk för att buller ökar om det är högt i tak. 
Ljus vill vi ha, gärna naturligt dagslju 
Men se upp för fönster i rent söderläge där många barn sitter tillsammans och arbeta 
 
2. I hemvistområdet skall det finnas möjlighet till lek, laboration, lärande, måltid, vila och 
enskildhet…………….  
Vi tycker det är viktigt att det är skillnad på inredning, möblering och utmsyckning i föskola, 
melanskola och tonårsskola så att eleverna känner variation och stimulans i takt med att de växer och 
utvecklas. 
 
3. Särskild vikt skall läggas vid förvaring av personliga ägodelar för stora och små barn…………. 
Skoställe 
Vi skulle vilja ha personliga värdeskåp för personal 
Viktigt att entréer är väl tilltagna och rätt utrustade. Ofta är det trångt på i entreen på förskolan, en 
bänk att sitta på kan göra stor skillnad. Skoställ måste fungera. 
Tonåringar som har hockeybag, ridkläder eller trombon med sig skulle behöva en effektförvaring som 
på tågstationen eller hotellet. 
Deltagare: Pernilla Rydberg, Britt Odeberg, Christin Utbult, Malin Edvardsson, Ingrid Forsne, Anna 
Egnell, Anne Jokiranta  
Vid pennan Torben Ferm 
 
 



Grupp 2  

1. Inte för stora öppna ytor, inte för mycket insyn i klassrummen men gärna till grupprummen. 
Inte blanda stora och små barn i samma hemvist. 
2. Plats för pedagoger till enskilt arbete och planering. Det krävs mer planeringstimmar när lokaler 
skall delas. 
3. Gott om plats för olika slags kläder som regn extra ombyteskläder,stövlar mm.för små barn. 
Även förvaringsutrymmen, förråd och arbetsrum.  
4. Det ska finnas fotbollsplan. Utrymmen för små grupper på skolgården. Delad gård för små och stora 
barn. 
 
Hälsning Elaine islander 
Nordsjönsfritids,hedensskola 
 

Grupp 3 
1. Många önskar ha ljusinsläpp högre upp på väggarna, eller i taket, för att eleverna inte ska bli 
distraherade, handlar även om elever med NPF.  
Dock gärna öppet och ljust i allmänna utrymmen. Lärarna behöver ett lugnt ställe att sitta och jobba 
på, både med avseende på ljud och insyn. Kan dock ligga centralt bland eleverna i hmevisten e.d. Svårt 
med ljudet om det är glasat in till lärarnas arbetsrum.  
2. Måltider måste ske i Bamba, annars går det väldigt mycket av personalens planeringstid samt 
lunchrast. Önskar vatten och diskbänkar i varje klassrum, vilket möjliggör flexibilitet lättare.  
3. Ja, mycket viktigt, för alla åldrar. 
4. Ja!! Viktigt även att tänka på de äldre elevernas behov, dvs hur stödja positiva raster även för 
högstadieeleverna? 
5. Vad finns det för undersökningar som säger att det är bättre om skolorna har profil, än utan? Hur 
mycket kommer profilen styra arbetssättet, timmarna m.m.? Många olika förslag på profil: marin, 
miljö, global, kommunikation, natur/teknik, matte, idrott och estet. Frågan ställdes om profileringen 
kan innebära segregering istället för integrering? 
Överhuvudtaget lyftes det att kommunen behöver, i byggnationen, tänka på elever med spec.behov, 
både med avseende på trygghet, avskildhet, färg och form i innemiljön samt smidigt för dem att ta sig 
emellan olika hus. 
 
Mvh 
Birgitta Anhage 
 

Grupp 4 
 
Niklas Hurtig Eva Knoph 
 
1Viktigt att vi tänker på ljudnivån samtidigt. Oro över glasväggar, då inte alla elever/grupper kan 
hantera detta 
4 Oro över att så små samt att stora barn skall vara i gemensam miljö/delade ytor. 
5 Borde inte vilken typ av profil dom olika skolorna skall ha vara bestämt i innan ritningarna kommer . 
Oro över elevernas restider förlänger skoldagen ifall det blir så att man lägger vissa övningssalar till 
exempel hemkunskap, NO, endast på den ena skolan 
 

Grupp 6 
Gruppledare: Anna Bensby och Rachel  Wanther 
  
  
Fia Rolfsgård 
Lehna Rönneklev 
Else Johansson 
Anna Bondemark 
 
1.Det skall vara ljust och högt i tak med möjlighet till insyn och överblick.. 
 



Behövs ett ”både och” öppenhet för möten, lust bygger kvalitet.  Olika arenor utifrån olika behov och 
förutsättningar. Våra barn är i olika behov och behöver olika grad av öppenhet, flexibilitet med hjälp 
av insynsskydd när det behövs och till vissa rum. 
 
Transparens  kan ge överblick – trygghet, kunna orientera sig. Bra tänka olika lokaler, olika ändamål 
kunna användas på olika sätt. 
Viktigt att veta varför vi  t ex tycker det är bra med transparenta lokaler som man kan se in i för att 
veta hur vi skall förhållla oss och förebygga problem. 
 
En större lokal för många barn/elever, storföreläsning. 
 
 
Frågor som kom upp: 
Hur kan vi få med barnen i att ta ansvar? Barns delaktighet och inflytande. 
Hur kan vi få med barnen att vilja lära sig? Måste vara meningskapande att vara där. 
Kan vi jobba i större rum och skapa rum i rummet hur, men även tänka på de som vill ha mer lugn för 
sig själv? 
Hur kan vi få alla intresserade (pedagoger, elever, barn) att arbeta kreativt? Ungdomar nu mer 
motiverade   t.ex. genom  iPad, var och hur kan man arbeta då? 
Hedenskolan som först hade kreativ miljö/rörelse – stor ateljé som under 
årens tid  tagits bort? Varför, kan vi inte tänka t ex matematik i ateljén? 
 
 
 

Grupp 7  
Birgitta Hansson, Elisabeth Riis, Sandra Molin, Eva-Marie Bryngelsson, Bosse Rolfsgård, Frida 
Johansson, Patrik Nilsson, Pia Börjesson. 
 
 
Vi hade mycket diskussion om fråga 2 & 3. 
Hemvistområde ett annat namn för klassrum?  
Viktigt att det finns rum för : 
Enskilt arbete 
Grupprum för mindre antal elever 
Genomgångsrum för större antal elever 
Aula (storsamlingar) 
Fikarum både gemensamt elever, pedagoger och enskilt arbetsrum, vilorum för pedagoger och elever ( 
uppehållsrum) 
Egna ingångar för förskolan, skilt från de större barnen, utrymme för förvaring av kläder m.m. 
Handikappanpassade rum och rum för barn med särskilda behov både i skola och förskola. 
Skilda toaletter, flick-pojktoa 
Fråga 4 
Hedenskolan, hur mycket skolgård blir kvar efter nybygget.?  
Viktigt med en inspirerande utemiljö, både för de yngre och äldre eleverna. 
Fråga 5 
Profil leder till konkurrens, vi tror mer på närhetsprincipen. 
 
 
Vid pennan 
Pia Börjesson 
 

Grupp 8 

Deltagare:  

Gunilla Mattsson 

Lotta Claesson 

Monica Johansson 

Petra Grammahage 

Ingalill Johansson 



Cecilia Manfredsson 

Per Åhlund 

Vid pennan Camilla Wickstrand 

1. Jätteskönt med ljus och högt i tak!  

Problem med insyn, men viktigt med ljus.  

Glas mellan grupprum och skolsal, så att man har koll.  

Viktigt med rymd i entrén. 

2. Ja, olika typer av rum behövs.  

Lunchen ska inte ätas i klassrummen (Heden). 

3. Bra med ordentligt med plats för förvaring. 

Inte för många elever som hänger kläderna på samma ställe. 2 klasser är lagom. 

Högstadiet med eller utan skor? 

4. Utemiljön ska vara inspirerande för alla åldrar! 

Eleverna kan vara med och tycka till. 

Inte några onödiga vrår där det kan hända dumma saker… 

5. Föräldrar blir mer och mer medvetna om vad de ska välja för sina barn. 

Personalen måste få möjlighet att jobba ihop sig inom sin profil. 

Positivt! 

 

Grupp 9 
 

1. Det skall vara ljust och högt i tak med möjlighet till insyn och överblick… 
Både och.  
Olika funktioner.   
Insyn jobbigt för elever med koncentrationssvåriheter.  
Det måste finnas lugna rum med färgsättning med mera 
Gärna ljust med mycket färginsläpp  

2. I hemvistområdet skall det finnas möjlighet till lek, laboration, lärande, måltid, vila och enskildhet…  
Det måste finnas en tydlig struktur! När gör vem vad och hur? 
Det finns olika behov för olika åldrar. Hur är tanken med det? 
Det måste finnas matsal för alla åldrar 

3. Särskild vikt skall läggas vid förvaring av personliga ägodelar för stora och små barn… 
och förlärare/vuxna 
Stora skåp för kläder/iPad mm 
Plats för extrakläder 

4. Utemiljön skall också inspirera till lek och stödja läroplanen… 
Inte bara asfalt.  
Gröna utrymmen med gräs, träd och växter 
Åldersanpassade aktiviteter.  
Bänkar att sitta på 
Multiplaner för olika idrotter 
Samarbetet med föreningslivet 
Ej pedagoger –personal till rast och fritidsaktiviteter 
 

5. Vi tror att såväl Heden som Bratteberg kan vinna på att arbeta utifrån en profil……….. 
Med 2 skolor blir det med automatik ett vi och dom perspektiv för ungdomarna. Med profiler kan det 
förstärka vi och dom-pespektiv. Genusperspektivet kan bli snedfördelat med profiler.  
Bör finnas alla val på båda skolorna. 
 
 
Deltagare: Anne Wallenberg, Anki Sigfridsson, Pia Jonasson, Christina Simonsson, Vid pennan Börje 
Karlsson 
 

Grupp 10 
 



1. Ljust och högt i tak 
Ljust - ja! Men hur blir det med koncentration, struktur och ljudnivån i för ljusa rum med högt i tak 
och insyn? Vi ser stora problem med detta för de elever som har koncentrationssvårigheter. Idé: smalt 
fönster för viss inblick, ej full insyn. Eller höga fönster enbart för ljusinsläpp. 
 
2. Hemvistområdet 
Stora tveksamheter till måltid i undervisningssalar. En trygg, säker och konstant samma plats är en 
förutsättning för vissa elever som annars blir förvirrade, oroliga och osäkra. Detta betyder inte att det 
måste vara hemklassrum för alla men någon struktur, antingen klassvis eller ämnesvis i största 
möjliga mån. 
 
3. - 
 
4. Utemiljön 
Vi vill ha "Rum ute", uterum/paviljong/altaner? Tänk in utomhuspedagogik! 
Tak! Vindskydd! Möjligheter till sportaktiviteter (fotbollsplan, basketplan, etc.) Heden är oroliga att 
mycket av utemiljön försvinner. 
 
5. - 

Grupp 12              

Gruppledare: Per Röjfors 

1. Det skall vara ljust och högt i tak med möjlighet till insyn och överblick…Naturligt lju S, 
Ljudmiljön hänger ihop med högt och ljust/balans krävs .Lagom  glas – inget är rätt eller fel 

 

2. I hemvistområdet skall det finnas möjlighet till lek, laboration, lärande, måltid, vila och 
enskildhet… Hemvister som omfamnar eleverna, enskildhet med insyn och överblick 

3. Särskild vikt skall läggas vid förvaring av personliga ägodelar för stora och små barn… Se upp 
för trånga utrymmen för små barn. Kan man undvika att bygga koridorer först och sen sätta 
dit skåpen? 

4. Utemiljön skall också inspirera till lek och stödja läroplanen…Gå ut och fråga tonåringarna 
vad dom vill ha. Gör arbetsgrupper för det. Sätt utemiljön långt fram 

5. Vi tror att såväl Heden som Bratteberg kan vinna på att arbeta utifrån en profil…Marint tema 
– varför inte? Gemensamt skepp Förskolan måste tänkas in, teman, naturligt samarbete. 

 

Deltagare: Görel Lindgren, Carina Bengtsson, Kerstin Glaas, Lisbeth Bergman, Anne Bellvik 

 
 
 
 


