
 
 
Sammanställning fokusmöten 2014-07-04 
 
Utöver programgruppsmöten har projektledare och arkitekter träffat olika specialister som kommer att 
verka i de nya lokalerna för att fokusera på deras behov. Det är till exempelrepresentanter för 
kulturskola, hemkunskap, slöjd, elevhälsa och IT. Fokusmöten kommer att hållas under hela 
processen och brukare kommer att ges möjlighet att kommentera ritningar och övriga handlingar allt 
eftersom de utarbetas. Detta är  en sammanställning från de fokusmöten som vi haft fram till idag. 
 
 

 
Allmänt 
Alla lokaler och skall inredas och utrustas i enlighet med intentionerna i dokumenten 
Behovsbeskrivning 1-16 år Heden- och Brattebergsområdet och Programförutsättningar 1-16 år 
Heden- och Brattebergsområdet. I övrigt skall alla lokaler följa lagstiftning och övriga riktlinjer och 
standard för förskolor och skolor i Sverige. Skolorna kommer att byggas enligt certifieringssystemet  
Miljöbyggnad Silver. https://www.sgbc.se/certifieringssystem/miljoebyggnad 
Öppningsbara fönster skall finnas i alla hemvister, specialsalar och större grupprum.  

 
Hemvister 
 

Fast inredning  

Diskbänk 
Bänkskåp 
Överskåp 
Högskåp 
Anslagsytor, mjuka 
Whiteboardtavla  
Tavelbelysning 
Plats för två projektorer 
 

https://www.sgbc.se/certifieringssystem/miljoebyggnad


Lös inredning, möbler och utrustning 
Arbetsbord 
Hurtsar, mobila 
Stolar vridbara, mobila, höj och sänkbara 
Stolar, trad. 
Mjukare sittmöbler 
 

Övrigt 
Se Fokus Multimedia och IT 
 

Grupprum 
 

Fast inredning  

Bänkskåp 
Överskåp 
Högskåp 
Anslagsytor, mjuka 
Whiteboardtavla  
Tavelbelysning 
 

Lös inredning, möbler och utrustning 
Arbetsbord 
Stolar vridbara, mobila, höj och sänkbara 
Stolar, trad. 
Mjukare sittmöbler 

 
Övrigt 
Se Fokus Multimedia och IT 
 

Personalarbetsrum 
 
Fast inredning  

Bänkskåp 
Överskåp 
Högskåp 
Anslagsytor, mjuka 

 
Lös inredning, möbler och utrustning 
Klädhängare 
Värdeförvaringsskåp - personligt 
Skrivbord, höj- och sänkbart 
Arbetsbelysning 
Kontorsstol 
Förvaringsmöbler - låsbar 
Anslagstavla 
Konferensbord 
Stolar 
Skrivare/kopiering 
 

Övrigt 
nätverksuttag 

 
 

Fokus Idrott och hälsa 



 
Datum 
2014-06-02 

 
Deltagare  
Pernilla Ryberg och Torben Ferm 

 
Bakgrund och förutsättningar 
Fokusmöten hålls med särskilt fokus på ett delområde av de lokaler vi skall ta fram och är ett 
komplement och en fördjupning av programgruppens arbete. Fokusmöten kommer att hållas under 
hela processen och slutanvändarna kommer att ges möjlighet att kommentera ritningar och övriga 
handlingar allt eftersom de utarbetas. 
 
I det beslut fullmäktige har tagit avseende Framtida skollokaler på Heden och Bratteberg ingår inte 
någon om- eller tillbyggnad av idrottshallarna. Däremot omfattas utemiljöerna och de skall tillgodose 
behoven som idrott- och hälsaämnet har. Hedens Kultur och idrottshall är i gott skick. Idrottshallen på 
Bratteberg är i behov av renovering och underhåll och det är fastighetsägarens ansvar. BUF kommer 
att driva frågan gentemot dem. Dagsläget Heden - Bollplanen används ofta vi utomhsidrott. Ibland 
uppstår konflikt då elever på rast också vill utnyttja den. Vid friidrott använder man ibland den buckliga 
gräsplanen bakom hallen. Tomten tillhör inte skolan idag men detaljplanen säger att det är skolområde 
och att det får användas som idrottsplats men inte bebyggas. Vi utreder möjligheterna att utveckla en 
idrottsplats där. Man använder även asfaltsytorna och sandgrop på skolgården vid friidrott. Vid 
motionslöpning använder man ibland slingan vid Jungfruviken. Numera finns löparbana och 
längdhoppsgrop vid Hönö IS nya anläggning som man kan hyra in sig på 

 
Fast inredning 
Invändigt önskas en ny mellanvägg som fungerar som en reell avskiljare av ljud och 
synintryck. Det möjliggör parallelläggning. Öckerö IBK (Ordförande Tommy 
Kalin0736-69789) önskar förrådsutrymmen, kansli, café, större läktare, ny sarg och 
golv. 
 
Lös inredning, möbler och utrustning 
BUF har ansökt om investeringsmedel för utrustning och läromedel i samband med 
om- och tillbyggnad. Det är förvaltningens ambition att de investeringsmedlen även 
skall komma idrottsämnet till del. 
 
Övrigt 
Önskemål Heden utemiljö – Minst två bollplaner på området är önskvärt Hinderbana 
som även är adekvat för yngre barn – balans, klättervägg krypa 
Två bollplaner 
Löparbana, längdhopp 
Öppna ytor som ger olika möjligheter till rörelse  
Gräsytor 
Bord och sittbänkar 
Cykelbanor 
 
 
 

Fokus bild 
 

Datum 
2014-04-07 

 



Deltagare  
Kerstin Airijoki, Torben Ferm 
 
Bakgrund och förutsättningar 
Fokusmöten hålls med särskilt fokus på ett delområde av de lokaler vi skall ta fram och är ett 
komplement och en fördjupning av programgruppens arbete. Fokusmöten kommer att hållas under 
hela processen och slutanvändarna kommer att ges möjlighet att kommentera ritningar och övriga 
handlingar allt eftersom de utarbetas. 

 
Fast inredning  

Golv i keramikavdelningen måste vara tåligt och avsköljbart, betong! 
Golv i övrig alteljé kan vara trä, gummi, linoleum, men inte plast 
Förvaringsställ för keramikarbeten. 3 rejäla ställ finns. 
Högskåp - varav några låsbara  
Högskåp för elevarbeten med många hyllplan 
Arkivhurtsar för stora ark 
Bänkskåp 
Överskåp, med skjutbara luckor 
Låsbart förråd, helst i närheten av salen 
Minst två diskbänkar varav en med leravskiljare 
Keramikugn- placering, ventilation, styrning 
Stora anslagstavlor för elevarbeten, mjuka - för häftstift 
Utställningsskåp 
Plats för två projektorer 
Whiteboardtavla  
Tavelbelysning 

 
Lös inredning, möbler och utrustning 
Drejskiva 
2-4 staffli 
2 stora runda bord för upp till 8 personer 
Stokke stolar  
Vanliga arbetsbord 700x1400 
Multimediautrustning och plats för stationär dator och skrivare 3D-skrivare 
 

 
Övrigt 
 
 



 
 
 

Fokus slöjd 
 

Datum och deltagare  
2014-06-10: Per Eklund, Pamela Börjesson, Anna Nyqvist-Larsson, Torben Ferm 
2014-04-23: Per Åhlund, Pamela Börjesson, Anna Nyqvist-Larsson, Else Engberg, IngaLill Johansson, 
Jacob Sandberg, Torben Ferm 
2014-03-12: Per Åhlund, Per Eklund, Pamela Börjesson, Anna Nyqvist-larsson, Else Engberg, IngaLill 
Johansson, Jacob Sandberg, Bo-Göran Rolfsgård, Torben Ferm 

 
Bakgrund och förutsättningar 
Fokusmöten hålls med särskilt fokus på ett delområde av de lokaler vi skall ta fram och är ett 
komplement och en fördjupning av programgruppens arbete. Fokusmöten kommer att hållas under 
hela processen och slutanvändarna kommer att ges möjlighet att kommentera ritningar och övriga 
handlingar allt eftersom de utarbetas. Det är alltså viktigt att alla slöjdlärare hjälper till att beskriva hur 
ni tycker att salarna kan inredas och var maskiner, utrustning och möbler kan stå.  II slöjdsalar och 
andra specialsalar är det extra viktigt med säkerhet  och att vid har arbetsmiljöverkets direktiv med oss 
hela tiden. Idag har vi stor variation på storlek mellan slöjdsalarna - kvadratyta från 150 till 55. Det 
finns möjligheter att ta och ge mellan olika funktioner men programytan för hela skolan måste dock 
hållas. Ur Behovsbeskrivningen: 
 

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 

 
 
Slöjdsalarna bör ligga bredvid varandra. Men nu ser det ut att bli ett bibliotek emellan på Heden. Det 
kan vara en plats för idéarbete i båda slöjdarterna. Gärna bild/ateljé i anslutning. Slöjdlärarna 
kommenterar med skisser 
 

 
Fast inredning 
Diskbänk i alla salar  
Elförsörjning pendlad från taket över bänkgrupper är bra men känsligt så hög kvalitet på installation är 
nödvändigt. 
Utställningsskåp för elevers arbeten centralt i skolan 
Rejäla förvaringsskåp till elevernas arbeten  
Elevarbetsförvaring i stora salen, inte i biutrymmen. 
Projektor, multimedia samt skrivare även i slöjdsalar - ja  
Anslagsytor, mjuka 
Whiteboardtavla  
Tavelbelysning 
 
 



 
 
Högskåp med många fack 
Väggar och dörr till klädvårdsrum  
Textilförråd i klädvårdsrummet 
Förråd som man går in i eller högskåp 
Dörr till lilla rummet eftersom tvätt och tork kommer att störa 
Fler väggar för skåp och förvaring (av tex elevarbeten) önskas i textilslöjden.  Använda glaspartiet mot 
hemkunskapen 
 
 
 

 
 
Klinkersgolv eller betong vid heta arbeten  
Konvektorer för uppvärmning är känsligt för damm och åverkanoch bör undvikas i TOM-slöjd 
Glasvägg vid träbearbetningsmaskiner blir fint men svårt att klara placering av strömbrytare och 
spånsugsmunstycken  
Bredare ytterdörr till virkesförråd. 
Diskbänk i måleri och metall 
Handtvätt i stora salen 
Innerväggar bör förstärkas med plywood bakom gipsen för att underlätta montage 



Trä eller stengolv eller industrimatta i snickeri. Ej plastgolv 
Flera olika rum i TOM-slöjden, men inte nödvändigtvis dörrar till alla. 

 
Lös inredning, möbler och utrustning 
Viktigt med inredning som passar stora och små barn, årskurs 1-9. Kan lösas genom att blanda höjder 
på arbetsbord.  
Punktbelysning över tillklippningsbord  
Ljus yta på borden, dämpande yta är bra. 
Vävstol önskas - men får den plats? – Heden har det blivit möjligt i växthuset 
Symaskiner stationära vid arbetsbänkar efter väggarna – ok men det tar upp väggytor 
Stora bord i mitten  

 
Övrigt 
 

 

Fokus Musik & kulturskola  

 
Datum 

2014-03-04 

 
Deltagare  
Anders Börjesson, Tommy Tillander, Klas Einald, Håkan Borgström, Elin Renklint, Torben Ferm, Elin 
Svensson, Lilly Annette Eliasson 
 
Bakgrund och förutsättningar 

Fokusmöten hålls med särskilt fokus på ett delområde av de lokaler vi skall ta fram och är ett 

komplement och en fördjupning av programgruppens arbete. Fokusmöten kommer att hållas under 

hela processen och slutanvändarna kommer att ges möjlighet att kommentera ritningar och övriga 

handlingar allt eftersom de utarbetas.  
 
I Öckerö kommun finns ingen lokal som är särskilt anpassad för teaterundervisning. För att kunna 
bedriva kvalitativ dito är en bra lokal med ett bra förråd A och O.  

Även om lokalen är anpassad till teater kan den användas till mycket annat, både av kulturskolan och 

av grundskolan. Så är t.ex. fallet med kulturrummet i anslutning till Kultur- och idrottshallen på Hönö 

som är anpassat för dansundervisning, men förutom det bedrivs bl.a. klassundervisning i musik, sång- 

& slagverksundervisning där. Lokalen har även använts för Skapande skolakurser. För närvarande har 

Kulturskolan inga egna lokaler på Öckerö. Istället hyr vi in oss i Filadelfiakyrkans lokaler samt 

använder Hörsalen i Öckerö bibliotek. Den sistnämnda fungerar bra vid enstaka tillfällen, men scenen 

& logen är för liten för större grupper. Dessutom har vi inga möjligheter att förvara scenkläder, rekvisita 

m.m. där. När Hörsalen är uppbokad får vi bedriva vår verksamhet i klassrum, vilket inte är 

ändamålsenligt. Vissa terminer har det gällt nästan alla lektionstillfällen.   

 

Vi önskar en lokal där vi kan ta in publik. Det behöver inte vara fasta stolar. Vi saknar konferensrum 

för möten idag och vill gärna ha bättre förutsättning.  Avsätt en personalarbetsplats för kulturskolan på 

vardera skola. Viktigt med flera mindre rum för att elever skall kunna dela upp sig i olika grupper för, 

dans, ensemblespel, drama, studio, film. Kulturrummet på Heden kan inte bli en Black Box. Det blir 

möjligt på Bratteberg. Förrådet Kulturrummet är ovärderligt. Klas får följa ritningsutvecklingen och se 

om han kan se möjligheter för sitt kontor och konferens 

 
Teaterlokal - Blackbox är en lokal med svarta väggar, golv & tak, utan ljusinsläpp som är ämnad för 
teater. Den kan även användas till: 
Filmskapande 
Filmvisningar 
Dans 
Lektioner & redovisningar 



Gästande föreställningar 
Skapande skola 
Musikstudio 
DJ spelningar 
 
För att utnyttja lokalen maximalt föreslår vi: 

Teleskopläktare, Rörliga läktare eller gradänger 

Spegelvägg 
Stora dubbeldörrar för att smidigt kunna lasta in och ut 
God ljudisolering 
Höj- och sänkbara rån i taket för strålkastare m.m. 
Fast ljus- & ljudbord 
Fast green screen för filmskapande 
Filmduk 
Högtalarsystem 
Danslokal 
Denna lokal kan användas till: 
Dans 
Lektioner & redovisningar 
Loge för ombyten vid stora event inne i black boxen 
Förråd 
 
För att kunna bedriva ovanstående verksamheter behövs ett rymligt förråd i nära anslutning till de 
båda lokalerna. Exempel på saker som behöver förvaras: 
Scenkläder 
Rekvisita 
Instrument 
Bord & stolar 

 

Fast inredning  

Förråd är att föredra 
Behovet av högskåp för förvaringsskåp har blivit mindre.  
Underskåp med bänk  
Överskåp 
Diskbänk 
Anslagsytor, mjuka 
Whiteboardtavla  
Tavelbelysning 
Plats för två projektorer 
 
Lös inredning, möbler och utrustning 
Arbetsbord 
Stolar vridbara, mobila, höj och sänkbara 
Stolar, trad. 
Mjukare sittmöbler 
 
Övrigt 

 

Fokus pedagogisk omsorg och öppen 
förskola, särskola  
 
Deltagare och datum 
2014-04-26 Eva Wiktorsson, Carolina Persson, Torben Ferm 
2014-05-26 Helen Svensson, Eva Wiktorsson, Carolina Persson, Torben Ferm 

 
Bakgrund och förutsättningar 



Fokusmöten hålls med särskilt fokus på ett delområde av de lokaler vi skall ta fram och är ett 
komplement och en fördjupning av programgruppens arbete. Fokusmöten kommer att hållas under 
hela processen och slutanvändarna kommer att ges möjlighet att kommentera ritningar och övriga 
handlingar allt eftersom de utarbetas. 
 
Verksamhetsbehov pedagogisk omsorg och öppen förskola 
25 barn i åldern 1-5 år. 3-5 pedagoger. Grundbehovet är två dagar i veckan. I vissa fall kan behov 
finnas av utökad tid.  Nedan beskrivs utrustning och inredning som PO önskar. 
 

 

Verksamhetsbehov särskola och specialförskola 
2 barn i särskola, 1 barn i specialförskola, 4-5 pedagoger 
 

Kapprum   

Toalett Egen med lift  

Kök med matrum Med lift  

Vilrum Med lift  

Dagrum Med lift  

Dator med peksärm På stativ  

Stort bord Höj- och sänkbart  

   

 
 
Fast inredning 
Diskbänk 
Bänkskåp 
Överskåp 
Högskåp 
Anslagsytor, mjuka 
Whiteboardtavla  
Tavelbelysning 
Plats för två projektorer 

 
Lös inredning, möbler och utrustning 
Arbetsbord 
Hurtsar, mobila 
Stolar vridbara, mobila, höj och sänkbara 
Stolar, trad. 
Mjukare sittmöbler 

 
Övrigt 
Utvändigt förråd för cykel med dubbelkommando, vagnar, övriga hjälpmedel 

 

1 st  Spis med ugn  Barnlås  

1 st  Kyl & frys    

1 st Diskmaskin    

2 st Förvaringsskåp Porslin och kastruller   

1 st Förvaringsskåp Låsbart för materiel   

1 st Förråd Kuddar, filtar mm   

2 st Bord och stol 20 barn 5 vuxna   

1 st Databord    

1 st Avskärmning Lägre hyllor fungerar   

2 st Förråd Kärror och uteleksaker   

 Uteplats Inhägnad, se bild   

     



Fokus Hemkunskap  
 
Deltagare och datum 
2014-04-23, Maja Waller, Birgitta Beijer, Torben Ferm, Torben Ferm 
2014-06-03, Lotta Alfredsson, Birgitta Beijer, Torben Ferm 
 

Bakgrund och förutsättningar 
Fokusmöten hålls med särskilt fokus på ett delområde av de lokaler vi skall ta fram och är ett 
komplement och en fördjupning av programgruppens arbete. Fokusmöten kommer att hållas under 
hela processen och slutanvändarna kommer att ges möjlighet att kommentera ritningar och övriga 
handlingar allt eftersom de utarbetas.  
 
Vi går från två hemkunskapssalar till tre i kommunen vilket bör ge bättre förutsättningar. 
Hemkunskapen får dagliga leveranser och bör ligga i markplan. Ett önskemål är ett gemensamt 
depåutrymme mellan salarna på Bratteberg.   
 

Köksarbetsplatser 
Avstånd mellan köksarbetsbänkar skall vara minst 1400 mm. 
Två stora diskhoar vid varje köksarbetsplats, för att eleverna skall lära sig att diska och skölja. Lika de 
som finns på Bratteberg idag. Avskiljning mellan motstående köksarbetsplatser, glas? Litet hyllplan?  
Spisar skall ha induktionshäll med vreden upptill för god överblick. Lika de som finns på Bratteberg 
idag. 
Bänkskåp 
Överskåp  
Eluttag vid bänk 
 

Övrigt 
Diskmaskiner vid sidorna ej vid elevarbetsplatser 
Matporslin förvaras vid sidorna 
Bänkskåp 
Överskåp 
Högskåp 
Sval, kyl och frys 
Skafferi 
Stolar och bord för måltid och teori 
Anslagsytor, mjuka 
Whiteboardtavla  
Tavelbelysning 
Plats för två projektorer 
 

Klädvårdsavdelning  
Tvättmaskin 
Torka tvätt, torktumlare, Torkskåp, 
Mangel 
Sköljho 
Arbetsbänk 
Förrådsskåp, för hushållsmaskiner, litteratur, dukar, servetter, handdukar, tvättmedel, dekorationer, 
blanketter 
Skåp för 6 hopfällbara strykbrädor  

 

Fokus NO  
Datum 
2014-04-07 
 
Deltagare  
Anders Näslund, Britt Odenberg, Hans Persson, Robin Johansson, Torben Ferm 
 



Bakgrund och förutsättningar 
Fokusmöten hålls med särskilt fokus på ett delområde av de lokaler vi skall ta fram och är ett 
komplement och en fördjupning av programgruppens arbete. Fokusmöten kommer att hållas under 
hela processen och slutanvändarna kommer att ges möjlighet att kommentera ritningar och övriga 
handlingar allt eftersom de utarbetas. 
 
Fast inredning 
Ett riktigt dragskåp i respektive sal  
Minst fyra vaskar med hög pip i varje sal 
Forcerad ventilation med punktutsug 
Önskvärt med kombisal som har låga bord för teori och höga bord för laboration - som på 
Ljungviksskolan 
Sal 1 - Biologi och kemi behöver mer utsug 
Sal 2 - Fysik och teknik mindre 
Bänksåp - låsbara för känsligt materiel 
 
Överskåp - låsbara för känsligt materiel 
Nödduschar men inte fast ögonskölj 
Brunn 
Högskåp 
Anslagsytor, mjuka 
Whiteboardtavla  
Tavelbelysning 
Plats för två projektorer 
 

Lös inredning, möbler och utrustning 
Läromedel , materiel och utrustning från Bratteberg inventeras och flyttas med till hälften enligt 
beskrivning av ansvariga pedagoger 
Arbetsbord H900 mm 
Stolar vridbara, mobila, höj och sänkbara 
Stolar, trad. 
Akvarium kan också fungera  

 
Övrigt 
Depå med gott om förvaring 
Ventilerade metallskåp för gas och kemikalier 
Växthus ger nya möjligheter 

 
 
 

Fokus Elevhälsa och administration 
 
Datum 
2014-04-04  

 
Deltagare  
Anna Bondemark, Carolina Persson, Christina Simonsson, Eva Olsson, Pia Hansson, Elin Orstadius, 
Torben Ferm 

 
Bakgrund och förutsättningar 
Fokusmöten hålls med särskilt fokus på ett delområde av de lokaler vi skall ta fram och är ett 
komplement och en fördjupning av programgruppens arbete. Fokusmöten kommer att hållas under 
hela processen och slutanvändarna kommer att ges möjlighet att kommentera ritningar och övriga 
handlingar allt eftersom de utarbetas. 
 
Fast inredning 



Förråd 
Pentry 
Anslagsytor, mjuka 

 
Lös inredning, möbler och utrustning 
Arkivskåp 
Skrivbord, höj- och sänkbart 
Kontorsstol 
Besöksstol 
Förvaringsmöbel 
Anslagstavla 

 
Övrigt 
 
 
 
HEDEN – 12 kontorsarbetsplatser, 3 chefer, 3 administratörer, 3 spec. pedagoger, 1 kurator, 1 
logoped, 1 skolsköt 
 

5 st Elevhälsa Arbets- och mottagningsrum, 
specialpedagog, kurator psykolog, 
logoped.  

7 m2  

1 st Väntrum I anslutning till elevhälsan   

1 st Testrum Ljudisolerat, enkelt inrett med ett bord 
och några stolar. Ej samma som vilrum 

5 m2  

1 st Medicinsk mottagning Skolsköterska och skolläkare,  
Med brits 2 meter, 2 högskåp, (ej 
garderob), bänk med över skåp, 
diskbänk, medicinskt kylskåp med lås 
och termometer, arkivskåp för journaler 
skrivplats, besöksstol, plats för 
synundersökning 5 meter,  

12 m2  

 1 st RWC Toalett för funktionshindrad I anslutning 
till mottagning. 

  5 m2    

1 st Vilrum I anslutning till mottagningen 3 m2  

1 st  Samtalsrum För elevhälsans konsultation, elev- och 
föräldrasamtal. Möblerad med mjuk 
inredning, ej bord och stol, Diskret entré 
för föräldrar och barn. 

10 m2  

2 st Samtalsrum Integritetssamtal 5 m2  

2 st Konferensrum  15  

6 st st eller 
delat rum 
med 
kontorsland-
skap 

Ledning och 
administration 

Arbets- och mottagningsrum för ledning, 
administration, ekonomi,  ikt 

7 m2  

 1  st Väntrum/pentry För upp till 8 elever i grupp   

1 st Arkiv/förråd  4 m2  

 
 

BRATTEBERG - 17 kontorsarbetsplatser, 4 chefer, 3 administratörer, 1 IKT-pedagog, 5 spec. 
pedagoger,1 kurator, 1 psykolog, 2 skolsköterska 
 
 



7 st Elevhälsa Arbets- och mottagningsrum, 
specialpedagog, kurator psykolog, 
logoped.  

7 m2  

1 st Väntrum I anslutning till elevhälsan   

1 st Testrum Ljudisolerat, enkelt inrett med ett bord 
och några stolar. Ej samma som vilrum 

5 m2  

2 st Medicinsk mottagning Skolsköterska och skolläkare,  
Med brits 2 meter, 2 högskåp, (ej 
garderob), bänk med över skåp, 
diskbänk, medicinskt kylskåp med lås 
och termometer, arkivskåp för journaler 
skrivplats, besöksstol, plats för 
synundersökning 5 meter, 

12 m2  

 1 st RWC Toalett för funktionshindrad I anslutning 
till mottagning. 

  5 m2    

1 st Vilrum I anslutning till mottagningen,  3 m2  

1 st  Samtalsrum För elevhälsans konsultation, elev- och 
föräldrasamtal. Möblerad med mjuk 
inredning, ej bord och stol, Diskret entré 
för föräldrar och barn. 

10 m2  

2 st Samtalsrum Integritetssamtal 5 m2  

2  st Konferensrum  15  

8 st eller 
delat rum 
med 
kontorsland-
skap 

Ledning och 
administration 

Arbets- och mottagningsrum för ledning, 
administration, ekonomi, ikt 

7 m2  

 1  st Väntrum/pentry För upp till 8 elever i grupp   

1 st Arkiv/förråd  4 m2  

 

 
Psykolog, kurator, skolsköterska vill inte ha delat kontor.  
Specialpedagogerna kan dela rum. 
Genomglasat konferensrum i mitten blir utmärkt (Heden) 
Journalskåp i alla rum för elevhälsa 
Vilrum vid skolsköterskemottagning för elever som behöver det under skoltid, ej samma som 
personalens vilrum. 
Testrum enkelt inrett med ett bord och några stolar ej samma som vilrum 
Psykolog i diskreta hörnet, rum 119? 
Samtalsrum med välkomnande inredning – inte konferensbord i mitten 
Väntrum med soffa, plats för 8 elever  
Litet pentry för att kunna ordna fika vid besök 
Skolsköterskemottagning, 5 meter  
 

Fokus Särskola 
 
Deltagare och datum 
2014-04-04, Anna Bondemark, Carolina Persson, Christina Simonsson, Eva Olsson, Pia Hansson, 
Elin Orstadius, Torben Ferm 
2014-05-26, Eva Wiktorsson, Per Röjfors, Carolina Persson, Torben Ferm 

 
Verksamhetsbehov särskola och specialförskola 
2 barn i särskola, 1 barn i specialförskola, 4-5 pedagoger 
 



Kapprum   

Toalett Egen med lift  

Kök med matrum Med lift  

Vilrum Med lift  

Dagrum Med lift  

Dator med peksärm På stativ  

Stort bord Höj- och sänkbart  

   

 
Fast inredning  

Lift 
Diskbänk 
Bänkskåp 
Överskåp 
Högskåp 
Anslagsytor, mjuka 
Whiteboardtavla  
Tavelbelysning 
Plats för två projektorer 
 

Lös inredning, möbler och utrustning 
Arbetsbord 
Hurtsar, mobila 
Stolar vridbara, mobila, höj och sänkbara 
Stolar, trad. 
Mjukare sittmöbler 
Säng 
Dator med pekskärm 
Stort valt bord höj- och sänkbart 
Övrig specialutrustning 

 
Övrigt 
Utvändigt förråd för cykel med dubbelkommando, vagnar, övriga hjälpmedel 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
Fokus Specialpedagogik 
Datum 
2014-04-14 

 
Deltagare  
Birgitta Hansson, Malin Lundqvist, Lehna Rönneklev, Karl Johan Sjödin, Torben Ferm 

 
Bakgrund och förutsättningar 
Fokusmöten hålls med särskilt fokus på ett delområde av de lokaler vi skall ta fram och är ett 
komplement och en fördjupning av programgruppens arbete. Fokusmöten kommer att hållas under 
hela processen och slutanvändarna kommer att ges möjlighet att kommentera ritningar och övriga 
handlingar allt eftersom de utarbetas. 
 
Studiegården kallar vi lokaler för specialpedagogik för tonåringar. Gärna 2-3 sammanhängande rum 
som inte behöver vara 55 kvm utan kan vara mindre. Lokalerna bör ha en diskret entré, gärna med 
eget mindre kapprum och toalett och ligga ”ytterst” 

 
Fast inredning 
Pentry 
Diskbänk 
Bänkskåp 
Överskåp 
Högskåp 
Anslagsytor, mjuka 
Whiteboardtavla  
Tavelbelysning 
Plats för två projektorer 

 
Lös inredning, möbler och utrustning 
Arbetsbord 
Hurtsar, mobila 
Stolar vridbara, mobila, höj och sänkbara 
Stolar, trad. 
Mjukare sittmöbler 

 



Övrigt 
Specialpedagoger kan dela kontorsrum om det finns tillgång till konferens och samtalsrum.  
Deras kontor bör ligga ihop med övrig elevhälsa men närmast eleverna god tillgänglighet. 

 

Fokus Multimedia IT 
Datum 
20140303 

 
Deltagare  
Petter Ljung, Emil Karlsson, Pia Hansson, Cecilia Manfredsson, Patrik Finn, Torben Ferm 

 
Bakgrund och förutsättningar 
Fokusmöten hålls med särskilt fokus på ett delområde av de lokaler vi skall ta fram och är ett 
komplement och en fördjupning av programgruppens arbete. Fokusmöten kommer att hållas under 
hela processen och slutanvändarna kommer att ges möjlighet att kommentera ritningar och övriga 
handlingar allt eftersom de utarbetas. 
 
I GR-kommunerna utarbetas nu olika program som är tänkt att ligga till grund vid om- och 
nybyggnader och vilken standardnivå som ska finnas för IKT och AV-utrustning när det gäller vad som 
”hör till” själva byggnaderna. Se Lerum och Kungsbacka kommun nedan. 
 
När det gäller hyresgästens inflytande i Öckerö kommun är det Petter som  bevakar att våra behov 
tillgodoses och att Emil och Torben bjuds in att granska ritningar utifrån ett IT-perspektiv.  
 
Brandlarm ägs av fastighetsägare. Hur skalskyddet skall se ut i de nya lokalerna är inte klart. Petter 
undersöker priser, lösningar, gränsdragning för larm, passage, bricksystem etc.  
 
ÖFAB fortsätter att hyra ut WiFi. Bef AP återanvänds. Ny AP-modell provas ut 532 
 

Fast inredning och utrustning 
Digitala informationstavlor skall finnas i entréer och eventuellt i andra ”öppna” rum. 
Alla hemvister och specialsalar skall ha ljus whiteboardtavla med belysning  
Den skall fungera för att projicera på. Tavlan skall klara dubbla projektorer vilket också innebär dubbla 
nätverksuttag 
Personalarbetsrum behövs ett uttag per medarbetare 
Laddningsfrågan måste hanteras. Det kan vara genom flera uttag, nära hylla där man kan lägga sin 
lärplatta/dator vid laddning. 
Hörslinga i några rum? Idag finns billigare lösningar. Petter undersöker. 
Högtalarsystem för kommunikation har varit ett önskemål från personalhåll. Nja inte på hela skolan 
men möjligen i större rum som till exempel Öckerösalen. 

 
Lös inredning, möbler och utrustning 
Projektor kommer även att kompletteras med bildskärmar på bygel och på hjul 
Vi behöver en lösning på skrivarfrågan. Det finns exempel på skolor som har en station med 
inkapslade stationära datorer, eleven får kod till skrivare, utskrift i speciellt utskriftsrum 
 

Övrigt 
 
Från Lerums kommun 

Vi tar just nu fram ett program som är tänkt att ligga till grund vid om- och nybyggnader och vilken 
standardnivå som ska finnas för IKT och AV-utrustning när det gäller vad som ”hör till” själva 
byggnaderna (inköp, anskaffning av utrustningen ligger ju fortfarande hos oss på Lärande). 

Så här ser texten ut för närvarande. Jättekul att höra hur ni tänker och ni har andra idéer! 

Förskola 



Nya lokaler ska alltid projekteras och förberedas för installation av trådlöst datanätverk som ett 
komplement till ett trådbundet datanätverk. 

Entréer, centrala kommunikationsstråk eller motsvarande ytor ska förberedas för installation av digitala 
informationstavlor. 

I den gemensamma matsalytan ska förberdelser för installation av data/videoprojektor samt aktiva 
högtalare utföras. 

Grundskola 

Nya grundskolelokaler ska alltid projekteras och förberedas för installation av trådlöst datanätverk som 
ett komplement till ett trådbundet datanätverk. 

Entréer, centrala kommunikationsstråk eller motsvarande ytor ska förberedas för installation av digitala 
informationstavlor. 

Alla undervisningssalar/närateljéer ska förberedas för installationer at data-/videoprojektorer och 
aktiva högtalare genom att nödvändiga uttag/kanalisation projekteras i samband med byggnationen. 

Andra gemensamma ytor, ex matsal? 

Zoner för inbrottslarm ska indelas utifrån skolans uthyrbarhet, skolans kvällstidsaktiviteter och 
gemensamma funktioner. 

Ytterligare, ex ljudanläggningar/hörslingor? 

Anna Mybeck 

IKT-samordnare 
Sektor Lärande 
anna.mybeck@lerum.se 

 
Från Kungsbacka kommun 
 
Nya skollokaler ska dimensioneras så att varje elev kan vara uppkopplad med 2,5 prylar 
Nya förskolelokaler ska dimensioneras så att varje personal kan vara uppkopplad med 2,5 prylar 
 
Lars Clemensson 
Utvecklingsledare  
Kungsbacka kommun - Sveriges Kvalitetskommun Förskola & Grundskola 
 
Hej igen, 
En ytterligare tanke att ha med vid nybyggnation/ombyggnation är den ergonomiska faktorn. 
I Kungsbacka har man på yngreåren infört biomekaniska öar vilket Lars Clemensson kanske berättat 
om? 
Kort innebär det att man sitter på en stol, som har en luftkudde vilket gör att man inte sitter still utan 
kroppen får justera för att kunna sitta upprätt. Till det är det ett ställ för att få upp laptop/iPad i högre 
höjd framför sig.  
Det är inte tänkt att man ska sitta på denna arbetsplats hela tiden utan man alternerar med detta. 
Detta placeras på arbetsstationer som man skapar i klassrummet med bord i standardhöjd. 
Hälsningar Fredrik Höög 
______________________ 
Fredrik Höög 
IKT-pedagog 
Kungsbacka kommun 
 

 

 

Fokus Förskola  
 
Deltagare och datum 
2014-02-20 Helen Svensson, Anna Bensby, Rachel Wanther, Kristina Lindqvist, Peje Persson, Torben 
Ferm,  
2014-2014-06-27 Rachel Wanther, Anna Bensby, Sara Brugård, Elin Orstadius, Torben Ferm 

mailto:anna.mybeck@lerum.se


 
Bakgrund och förutsättningar 
Fokusmöten hålls med särskilt fokus på ett delområde av de lokaler vi skall ta fram och är ett 
komplement och en fördjupning av programgruppens arbete. Fokusmöten kommer att hållas under 
hela processen och slutanvändarna kommer att ges möjlighet att kommentera ritningar och övriga 
handlingar allt eftersom de utarbetas.  
 
Hedens förskola är ursprungligen byggd för skolverksamheter. Golvet är för hårt och fönstren är för 
höga för förskolans barn. Det skall justeras vid ombyggnation genom nytt golv och några lägre fönster 
på strategiska platser  
 
Fast inredning 
Diskbänk 
Bänkskåp 
Överskåp 
Högskåp 
Anslagsytor, mjuka 
Whiteboardtavla  
Tavelbelysning 
Plats för projektor 

 
Lös inredning, möbler och utrustning 
Arbetsbord, låga 
Arbetsbord, trad 
Hurtsar, mobila 
Vagnar 
Stolar låga 
Stolar, trad. 
Mjukare sittmöbler 
Madrass 
Bokhylla 
Matta 
Spegel 

 
Övrigt 
Gården är blåsig på NV-sidan som förskolan på Heden disponerar idag 
 
Här kommer några tankar och bilder på sådant pedagogerna tycker är viktigt när man arbetar med 
små barn.  

 



 

Här kommer några tankar och bilder på sådant pedagoger i Förskolorna på Öckerö tycker är viktigt när man 

arbetar med små barn. 

• Hörnfönster, kunna orientera sig åt olika håll 

• Fönster som går lågt ner i alla dörrar och i väggar så det blir transparens, lätt för barnen att orientera 

sig, överskådligt så att barnen kan använda ett rum även om inte en vuxen kan vara med. 

• Öppningsbart fönster i alla rum 

• Ett större rum på varje avdelning där man kan göra rum i rummet så att de små barnen kan vara 

upptagna av olika aktiviteter men ändå vara nära en pedagog 

• Väggar för dokumentation 

• Rejäla diskbänkar i både barn och vuxenhöjd 

• Vattenränna, som går att stänga och behålla vattnet, istället för handfat 

• Entreer inbjudande och nära till avdelningen så att barnen själva kan gå ut och börja klä på sig. Miljön 

får inte hindra barnen att bli självständiga. 

• Rengöring och förvaring av stövlar och galonisar i anslutning till entréerna. 

• Gården överblickbar 

• Vatten ute 

• Kuperad utemiljö, pulkabacke, olika underlag, dungar, tak att sitta under, solskydd, sovmöjligheter ute, 

bygglek ute 

Se även i bildexempel från Norra Hisingen http://skolhusockero.wordpress.com/galleri/friarelyckan-och-

solglantans-forskola/ 

Anna Bensby som är förskollärare på Öckerö förskola och representant i programgruppen reflekterar över 

förskolan, pedagogiken och lärandemiljön: 



 

 

Önskemål samt åsikter från Hedens förskola 20140328 
• Oro hur det är tänkt med öppen förskola. Vi känner att det är en helt annan typ av 
verksamhet och kan inte se att vi skulle kunna samarbeta på ett sätt som känns tryggt 
och säkert för våra barn. 
• Funderingar kring många skjutdörrar/fler öppningar från varje rum. Så att det inte 
inbjuder till spring och på det sättet skapar oro och svårt att koncentrera sig i leken/ 
aktiviteterna. 
• Bra med personalomklädningsrum - praktiskt att kunna hänga av sig för personal. 
• Vi önskar toalettbesök med handfat utanför så att barn kan vara ifred på toaletten när 
andra barn tvättar händerna. Vi behöver ha minst två toaletter i hallen. 
• Vi behöver ha ett förråd inne som man kan gå in i med hyllor och plats att förvara möbler 
och leksaker. 
• Vi vill ha låga fönster så att våra barn kan se ut och känna kontakt med uterummet. Vi 
skulle vilja bli av med de kontaktledningar som löper utmed/under våra nuvarande 
fönster. 
• Vi behöver ha mjukare golv så vi inte behöver vara oroliga för hjärnskakning så fort ett 
barn ramlar. 
• Vi skulle önska ett förråd ute att förvara våra vagnar i som barnen sover i. De tar stor 
plats i våra hallar. 
• Vi behöver ha ett tak över där barnen sover i sina vagnar. 
• Om vi ska ha vår gård på "baksidan" så har vi önskemål att gården går ända ner och 
inkluderar kullen, kanske även en del av kortsidan så att vi inte enbart får skugga. 
• Större sandlåda som har fler vinklar så att det bildas hörnen. Nuvarande sexkantig 
upplevs av barnen som att det de bygger lätt förstörs när alla mer är i en klunga. Svårt 
att dela upp sig. 
• Vi önskar stängsel runt gungorna. 
• Bollplan med stängsel runt. 
• Det finns ingen altandörr inritad till vår altan på skolgårdssidan. Vi skulle önska att 
behålla den altanen. 
 
Önskemål samt åsikter från pedagoger på Brattebergs förskola 20140424 och 20140527 
Mat transport: 



- Hur kommer maten att transporteras till förskolan, VEM ansvarar för detta? 
- Kommer det att finnas ett gem.större kök för gem disk och enklare mat tillagning? 
Entreer: 
- Entre till förskolan. Hur är tankar där? Vi vill ha 3 entreer till resp avd. Ingen stror gemensam där barnen 
"förvirrar" sig bland alla fack, kläder.  
- Hur är tanken med entre ut mot gården från resp avd? Hur ska barnen komma ut på gården? 
- Barnen behöver ta av/på kläder i direkt anslutning till utevistelse på gården. De kan inte gå igenom avd mot 
någon slags huvudentre med alla sina kläder, stövlar. 
Gården: 
- En tanke, förskolan kan ha 3 resp entreer från gården och inga entreer alls från utsidan Norr sida .( kanske går 
det inte pga gårdens "fall" "lutning" ner mot innegård) 
- Eller så har man gården på norrsidan med 3 resp entreer. Om det inte är alldeles för kalltför yngre barn att ha 
gården där? 
- Eller så har man förskolan i den andra flygeln med gården ut mot söder och entreer.(om tomt räcker till eller 
flyttar hela husbyggets formation en bit mot norr) Vilket innebär ingen innegård för yngsta barnen.  
- Hur kommer det sig att innegården är uppdelad med en "inre lekgård för små barn" och större barn att röra sig 
runt utanför? Vad är tanken? 
- För de små barnen behövs en uteplats/gård där det inte är för mycket rörelse, liv när småbarnen ska sova ute.  
- Stängsel med grindar som passage för yngrebarn och äldre barn ser vi som svårt att hantera en trygg, säker ute 
miljö för de yngsta barnen. Ev står grindar upplåsta vi passage av barn, ungdomar, föräldrar. (Erfarnehet av 
Allhuset kompassen) 
- Hur kommer ljuset att påverkas på innegård pga av de två vån flyglarna? 
- Hur är storleken på ínnegården för de yngsta barnen? 
Som sagt lite tankar från oss pedagoger öckerö förskola 
 
Förskola behöver ha pedagogiskt kök, nära barngrupp. Ekonomibiträde behöver få jobba avskilt, utan barn ikring 
sig. Där ska spis, kyl, disk finnas. Ute i hemvistens behövs diskbänk.  
Hur kommer maten från bamba, hiss? 
Torkskåp hellre än torkrum.  
Vi är osäkra på ytorna, vill gärna ha mer beskrivningar på ytbeläggningen. Hur många kvadratmeter? 
Ljudet, mellan plan och stora ytor.  
Går det att få ljusinsläpp men som är ljudisolerat mellan plan.  
På låssby från golv till tak ljusinsläpp.  
Bra med taköverhänget för ljus/skugga.  
Vi vill ha mer välkomnande in på hemvisterna, inte komma in i tvätt och toalett.  
Bra med rännor för att tvätta händer samt har vattenlek.  
Vi vill inte ha så stor grå (våtrums) yta i centralt läge. Hellre rakt in i verksamheten än hygienområde. WC nära 
gårdsentre som alla kan använda.  
Vi tror man kan ta bort ett skötbord. RWC kan vara förberett för kommande tider då man ev vill ha skötbord där.  
 
Viktigt i de nya lokalerna för Öckerö förskola 2014-06-27 

 

 Mottagningskök för alla tre avd som även fungerar som pedagogiskt kök. Nu: Krockar mellan 
kök och pedagogik, dans med musik kontra förberedelse för måltid mm. 

 Inga spisar, kylskåp eller diskmaskiner på avd, säkerhet och buller - föräldrar 

 

 

 Välkomnande entréer med plats för dokumentation av verksamheten 

 Entreer inbjudande och nära till avdelningen så att barnen själva kan gå ut och börja klä på 
sig. 

 I entréerna ska man inte mötas av gummistövlar det första man gör, de kan finnas i närheten 
av utgången mot gården. Inte heller mötas av skötrum och toaletter direkt. 

 Rengöring och förvaring av stövlar och galonisar i anslutning till gårdsentréerna. 

 Torkskåp istället för torkrum 

 Ingen trapp upp till fritids i hallen 

 

 En toalett nära utgången till gården 

 Skötrum, kan man ha ett gemensamt för två avd så räcker det kanske med två? 

 Vattenränna, som går att stänga och behålla vattnet, istället för handfat 

 

 Två diskbänkar på varje avd, varav en låg. Den högre diskbänken ska ha utdragslådor under 
för barnen att stå på. 



 Två avdelningar som hänger ihop där man kan öppna upp med skjutdörrar mellan ateljéer och 
ev allrum 

 Ett större rum på varje avd där man kan göra rum i rummet så att de små barnen kan vara 
upptagna av olika aktiviteter men ändå vara nära en pedagog. Miljön får inte hindra barnen att 
bli självständiga 

 Altandörr ut från ateljéerna  

 Väggar för dokumentation 

 

 Fönster som går lågt ner så barnen kan se ut 

 Hörnfönster, kunna orientera sig åt olika håll 

 Fönster som går lågt ner i alla dörrar och i väggar så det blir transparens, lätt för barnen att 
orientera sig, överskådligt så att barnen kan använda ett rum även om inte en vuxen kan vara 
med. 

 Öppningsbart fönster i alla rum 

 Kunna stänga till för de små barnen, extra dörrhandtag högt upp 
 

 Förråd inomhus? 
 

 Gården någorlunda överblickbar 

 Vatten ute 

 Kuperad utemiljö, pulkabacke, olika underlag, dungar, tak att sitta under, solskydd, 
sovmöjligheter ute, bygglek ute 

 

 

 


