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SAMMANFATTNING
Bergagårdsskolan på Hönö har i tidigare lokalbehovsutredningar utpekats som en av
de enheter som behöver utredas med avseende på de fysiska förutsättningarna för en
god pedagogisk verksamhet. På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden i Öckerö
kommun har en arbetsgrupp bestående av elever, pedagoger, föräldrar, rektor och
ytterligare några tjänstemän i kommunen format en behovsbeskrivning för
Bergagårdsskolan. Behovsbeskrivningen har tillkommit i ett tidigt skede och gruppen
har bara haft som uppgift att analysera och beskriva skolans behov för att kunna
erbjuda en god lärandemiljö i ändamålsenliga lokaler anpassade till dagens läroplan
och modern pedagogik. Gruppen har arbetat med studier, workshops och
omvärldsspaning under våren 2015. Genom studiebesök på skolor i Västsverige har
gruppen fått många goda exempel på hur man kan skapa framtidens lärandemiljöer
oavsett om man bygger nytt eller kompletterar och förädlar befintliga skollokaler.
Det blir tydligt att de rumsliga förutsättningarna på Bergagårdsskolan, så som de ser
ut idag, på ett negativt sätt styr hur lärandet är organiserat. Man talar ofta om
trängsel och brist på utrymmen i anslutning till det traditionella klassrummet. Den
stereotypa planlösningen med klassrum efter klassrum längs en svårmöblerad
korridor begränsar pedagogernas möjlighet att erbjuda eleverna ett varierande
arbetssätt. Det är ont om rum som uppmuntrar elever att undersöka och vara
kreativa i sitt lärande. Behovet av fler mötesplatser för utbyte och samverkan blir
uppenbart. Utemiljön behöver utvecklas för att ge bättre förutsättningar för både lek
och lärande.
Utöver pedagogiska begränsningar upplever man brister i byggnadens basfunktioner
såsom värme, ventilation, belysning, el- och nätverksuttag. Barnen efterlyser fräscha
och ljusa toaletter och omklädningsrum. Underhållet av lokalerna känns eftersatt.
Väggar, golv och tak är slitna i de flesta utrymmen. Möbler och inredning likaså.
Det är uppenbart att Bergagårdsskolan som anläggning inte håller måttet för
framtidens lärande. Det är gruppens förhoppning att behovsbeskrivningen skall
utgöra ett bra underlag för beslutsfattare och fastighetsägare att ta nästa steg. Det
kan till exempel vara en förstudie där fastighetsägaren i samråd med ett
arkitektkontor tar fram fysiska lösningar som svarar mot de här beskrivna behoven.

BAKGRUND
Ny skollag och nya läroplaner ställer nya krav på de fysiska förutsättningarna i
förskola och skola. Öckerö kommun har beslutat att genomföra stora organisatoriska
och fysiska förändringar för att möta framtidens lärande för barn och unga. Projektet
Framtida skollokaler innebär en om- och tillbyggnad av Hedens skola på Hönö samt
rivning och nybyggnation på Brattebergsskolan på Öckerö och är första steget i denna
förändring. I nästa fas ingår en översyn av förutsättningarna för verksamheten på
Bergagårdsskolan och Västergårdsskolan.
Hösten 2014 identifieras lukter i bottenplan på Trähuset på Bergagårdsskolan. Efter
inspektioner av fastighetsägare, miljö- och hälsoskyddsinspektör och skyddsombud,
beslutar fastighetsägaren om att stänga av hela byggnaden för provtagning och
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utredning. All utrustning och inredning i fritidshem och slöjdsalar på bottenvåningen
flyttas ut. Hela golvkonstruktionen med allt organiskt material tas bort. Hela
våningsplanet inkapslas och sätts i starkt undertryck så att luft därifrån inte sprids till
ovanvåningen. Efter vidare utredning och provtagning beslutar rektor i samråd med
skyddsombud, fastighetsägaren och miljö- och hälsoskyddsinspektören att flytta in på
andra våningen igen med förskoleklassen och årskurs 1 i början av november.
Ersättningslokaler för slöjd och fritids i årskurs 2 uppförs i tillfälliga moduler på
skolgården. Hela bottenvåningen på Trähuset står för närvarande tom i väntan på
behovsbeskrivning och beslut om nästa steg.
Samtidigt som skolledning och fastighetsägare hanterar innemiljön i trähuset
ifrågasätts arbetsmiljön på hela skolan. Föräldrarna i Skolrådet vill att kommunen
tydliggör hur man skall komma tillrätta med eftersatt drift och underhåll och skyndar
på arbetet med att utreda lokalernas förutsättningar för lärande på lång sikt. Med
anledning av detta upprättas en åtgärdsplan för hela Bergagårdsskolan som beskriver
insatser på tre nivåer. För det första handlar det om den dagliga driften. För det
andra handlar det om fastighetsägarens underhåll. För det tredje handlar det om att
ta reda på hur Bergagårdsskolans långsiktiga behov av ändamålsenliga lokaler skall
kunna tillgodoses.

UPPDRAGET
Barn- och utbildningsnämnden fattade i november 2014 beslut om att förvaltningen
omgående skall påbörja en utredning och göra en behovsbeskrivning avseende
Bergagårdsskolan med målet inställt på ändamålsenliga lokaler anpassade till dagens
läroplan och modern pedagogik. Behovsbeskrivningen skall utarbetas under våren
2015 och överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden senast 30 juni 2015. Arbetet
skall utföras av en programgrupp med representanter från skolledning, personal,
elever, föräldrar, fastighetsägare och andra nyckelpersoner i kommunen.
Det är Barn- och utbildningsnämnden som sedan fattar beslut om hur man går
vidare. Den normala gången är att ärendet går via samhällsbyggnadschef till
kommunstyrelse och styrelse för ÖFAB. I nästa skede påbörjas vanligtvis en förstudie
Det är då arkitekter och byggherre kommer in i bilden och förslag på fysiska
lösningar tas fram.

BEHOVSBESKRIVNING
En behovsbeskrivning syftar till att i ett tidigt skede av ett lokalutvecklingsprojekt ta
fram beslutsunderlag som underlättar den kommande arbetsprocessen.
Behovsbeskrivningen skall bygga på kommunens gemensamma vision för framtida
skollokaler och beskriva den verksamhetsidé som skolledning och pedagoger på
Bergagårdsskolan har inför framtiden. En sådan idé tar sin utgångspunkt i läroplan
och kursplan för den svenska skolan. Men också den forskning som finns om
skolorganisation och naturligtvis goda exempel och beprövad erfarenhet.
Vision - vi vill bygga för framtiden
När Öckerö kommuns skolor lokalutvecklas skall trygghet, lust och kvalitet styra
arbetet. Visionen är framtagen av rektorer i Barn- och utbildningsförvaltningen 2014.
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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.
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.

PROGRAMGRUPPSARBETE
Syfte
Programgruppens arbete skall syfta till att de fysiska förutsättningarna på
Bergagårdsskolan ger bästa möjliga förutsättningar för lärande i framtidens skola.
Programgruppens arbete skall utgå från god pedagogik och god arbetsmiljö.
Mål
Mål för programgruppen är att under våren 2015 utarbeta en behovsbeskrivning som
skall och överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden senast 30 juni 2015.
Programgruppen skall beskriva verksamhetens behov inför framtiden men inte
presentera lösningar, skisser eller ritningar över hur det fysiskt skall kunna
genomföras. Det gör arkitekter och byggherre i ett senare skede.
Arbetsformer
Programgruppen skall tillsammans utgöra en projektgrupp och gemensamt utarbeta
en plan för arbetet under våren. Gruppen skall ha protokollförda möten efter behov.
Arbetet kan även bestå av studiebesök, litteraturstudier, föreläsningar och
inspiration. Alla som ingår i programgruppen har ansvar för att informera dem som
man representerar. Till exempel via elevråd och skolråd.
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Arbetsmöten
Gruppen träffas för arbetsmöten. Normalt sen eftermiddag 16.30 - 18.30 för att
underlätta för föräldrarepresentanter att delta. Mötesanteckningar upprättas alltid.
Hela projektet dokumenteras på bloggen skolhusockero.com
Projektledare
Som projektledare utses utredare i Barn- och utbildningsförvaltningen Torben Ferm.
Roller
Eleverna skall vara inspiratörer
Lärare har det pedagogiska perspektivet
Föräldrar har ett särskilt fokus på trivsel och trygghet
Tidplan
Kalendarium för vårens arbete
Programgruppsmöte 1
29 januari 2015, 16.30 - 18.30 i nya textilslöjdssalen
Studiebesök på skolor i Göteborgsområdet
Februari 2015
Programgruppsmöte 2
Uppföljning av studiebesök
Analys enligt Rosan Bosch ikoner
25 februari 2015, 16.30 - 18.30 i nya textilslöjdssalen
Programgruppsmöte 3
Elevråden presenterar sina arbeten
Fokusgrupper inne- och utemiljö
Inkludering och specialpedagogik
26 mars 2015, 16.30 - 18.30 i nya textilslöjdssalen
Programgruppsmöte 4
18 Maj 2015, 16.30 - 18.30 i nya textilslöjdssalen
Behovsbeskrivningen överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden
30 juni 2015
Styrgrupp
Projektledaren rapporterar till en styrgrupp som består av kommunchef, skolchef,
samhällsbyggnadschef och VD för det kommunala fastighetsbolaget ÖFAB.
Budget
Programgruppen kommer att ha en budget för studiebesök, litteratur,
vikariekostnader, konsultation och övriga mindre kostnader.
Uppföljning
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Programgruppen gör kontinuerlig intern uppföljning. Projektledaren återrapporterar
till styrgruppen.
Utvärdering
Projektet utvärderas i samband med projektavslut.
Programgrupp Bergagårdsskolan
Namn

Funktion

E-post

Mobil

Cecilia Thundal

Rektor

070-2322811

Viktoria Johansson

Pedagogisk ledare

Rose-Marie Jonsson

Specialpedagog

Klas Einald

Chef kulturskolan

cecilia.thundal@ockero.se
viktoria.johansson@ockero.
se
rosemarie.jonsson@ockero.
se
klas.einald@ockero.se

Lasse Krantz

Lärare fritids,

070-3876050

Eva Magnusson

Lärare F-3

Malin Stensson

Lärare 4-6

Lasse.Krantz@ockero.se
eva.magnusson@ockero.se
malin.stenson@ockero.se

Elevrådet

Elever åk F-6

Viktoria Westerlund

Förälder

070-8882679

Katrin Hammar

Förälder

Angelica Franciska

Förälder

Maria Forneheim

Förälder

Lena Ånskog

Huvudskyddsombud

vikwest@gmail.com
katrinhammar@hotmail.com
Angelica.Francisca@ockero
.se
Maria.forneheim@bredband
.net
lena.anskog@ockero.se

Mikael Johannesen

Lokalvårdschef

mikael.johannesen@ockero. 070-6049560
se

Jeri Svensson

Tf . kostchef

Jeri.Svensson@ockero.se

Peter Albinsson

ÖBO-projektchef

peter.albinsson@ockero.se

031-7645619

Torben Ferm

Projektledare

torben.ferm@ockero.se

070-6906381

073-3243686

0706-906997

072-7144088
076-1450646

070-7306372
070-2507588
073-035 87 22
070-2190316

Riskbedömning
En riskbedömning avseende projektet gjordes av gruppen i samband med att arbetet
påbörjades i januari. Den gäller alltså bara för programgruppens arbete under våren
2015. En ny riskbedömning behöver göras i nästa fas om projektet till exempel går
vidare till en förstudie. Sammantaget gör gruppen bedömningen att riskerna inte är
större än att de går att hantera. Att ha identifierat och värderat risker fungerar ofta
förebyggande.
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Risk
Vi glömmer eller missar delar av våra
behov
Gruppen har olika viljor och inte kan
enas
Gruppen är för homogen och tycker för
lika
Gruppen är för ambitiös och driver på
utveckling för utvecklingens egen skull.
Vi presenterar behov som egentligen inte
finns.
Gruppen hakar på trender inom
skolorganisation som snabbt blir
omoderna. kolhuset blir inte flexibelt
och kan inte förändras med lätthet
Vi målar upp för stora visioner vilket kan
skapa misströstan hos brukarna om de
inte kan förverkligas
Gruppen kan frestas att börja arbeta
med lösningar i stället för att bara
beskriva våra behov
Vi förmår inte att kommunicera vårt
arbete med dem vi representerar
Närsamhället har för stora
förväntningar på vad gruppen kan
åstadkomma
Vi glömmer bort elever i behov av
särskilt stöd

Sannolikhet Konsekvenserna
Stor
Lindriga

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

Liten

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

Liten

Medel
Stor

Rektor har sista
ordet
Likriktning

Medel

Irritation, slöseri
med resurser

Medel

Slöseri med
resurser

Medel

Påverkar
arbetsklimatet
negativt
Begränsar
vitaliteten

Medel
Medel
Stor
Liten

Missförstånd och
missnöje
Programgruppen
blir utsatt
Katastrof för vissa
barn och dåligt för
alla barn
Detta sker dagligen
i vårt samhälle så
det blir inte så stor
skillnad
I värsta fall kan vi
få förlängd
arbetstid

FRAMTIDENS LÄRANDE
Det finns gott om forskning som beskriver avgörande faktorer för framgångsrika
skolor och kommuner. 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
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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.

Öjersjö Brunn, Partille – ABAKO arkitekter 1998

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. Boken kan fungera
väl som inspiration och
referensmaterial för en
programgrupp med personal,
elever, föräldrar och arkitekt
som utarbetar underlag för omTelefonplan Stockholm – Rosan Bosch
Design
eller nybyggnation.
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Rosan Bosch är arkitekt och designer från Nederländerna som arbetar aktivt för att
förnya lärandemiljöer. Hennes design är utmanande och iögonfallande men bygger i
grunden på analys av läroplaner och sker i nära samarbete med barn och pedagoger.
Hon har utvecklat en modell som går att använda för att identifiera olika lärande
aktiviteter som pågår i skolan. Ett uppmärksammat exempel på hennes arbete är
Vittraskolan på Telefonplan i Stockholm.
Peter C Lippman är en amerikansk arkitekt som specialiserat sig på skolmiljöer. 2010
publicerade han sin studie där han beskriver vad han kallar för en evidensbaserad
design, Evidence-Based Design of Elementary and Secondary Schools: A Responsive
Approach to Creating Learning Environments. Här finns mer än tjugo
exemplifierande skolidéer, baserat på forskning av de bästa fysiska miljöer för
lärande och utbildning. Han beskriver ett arkitektoniskt paradigm som balanserar
fysisk skönhet och social medvetenhet, och byggnadsteknik. Men han påpekar att
man måste vara försiktig när man använder termen evidensbaserat. Hur och vad man
mäter beror ju på vilka mål man har. Han har varit i Sverige flera gånger för
samarbete med svenska skolprojekt. Även Öckeröprojekt Framtida Skollokaler har
haft förmånen att diskutera och få respons av Peter.
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.
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SKOLHUSINTRODUKTION
Programgruppen har inledningsvis gjort en kortare orientering i hur det svenska
skolhuset utvecklats under 50 år. Den svenska idédebatten om pedagogik och
skolhusorganisation är naturligtvis mycket äldre än så. Från 1800-talet och framåt
har reformivrare som till exempel Fridtjuv Berg, Elin Wägner, Otto Salomonsson,
Carl Malmsten, Rudolf Steiner och Maria Montessori haft inverkan på hur vi
utformat den fysiska miljön. Men det har bara varit som alternativ på marginalen.
1 Det klassiska högstadiet
I början av 60-talet infördes grundskolan i hela landet. Behovet av skolhus var stort
när alla ungdomar skulle ges en grundutbildning. Inspirerade av miljonprogrammet
uppförde kommunerna stora, effektiva utbildningsanläggningar där korridorer och
klassrum utan insyn dominerade.

2 Trygga klassrummet
Idén om att barn mår bra av att vara i ett rum och utföra de flesta av veckans
aktiviteter där är djupt rotad i skolsverige. Genom att möblera, och utrusta det
klassiska klassrummet på fantasifullt och trevligt sätt skapades trivsel och trygghet.
Men gynnar det framtidens lärande på bästa sätt?
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3 Studiehallen i mitten
Under 60- och 70-talet gjordes flera försök att bryta upp den traditionella skolan som
bestod av korridorer, klassrum och i bästa fall något grupprum. Exemplet nedan visar
hur man försökt att skapa en gemensam studieyta i mitten och grupprum mellan
salarna. Det är fortfarande det traditionella klassrummet som utgör basen. Det visade
sig att flera ytor blev stående oanvända under dagen.

4 Den öppna planlösningen
Riktigt djärva försök har gjorts med helt öppna planlösningar i skolor. Här finns i
stort sett inga klassrum eller grupprum. Det är inte lätt att hitta exempel där det
fungerat. Ofta har man gjort ombyggnationer eller justeringar efter kort tids
verksamhet. Det återstår att lösa det öppna rummets problem om vi inte ska riskera
att falla tillbaka in i de mer slutna klassrumsmiljöerna.
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5 Anpassning
Här är ett av många exempel på hur man lyckats omvandla en traditionell och
instängd gymnasieskola till en plats som erbjuder en mångfald av olika rum och
platser för lärande. Här finns valmöjligheter och möjlighet till variation för gruppen
och individen. Studerar man planlösningen kan man se var det tidigare låg
traditionella klassrum. Här ligger fokus på klassiskt teoretiska ämnen. Ytor för
experiment och verkstad saknas.

6 Temaområden
På Heimdalsgades Overbygningsskole i Köpenhamn tillämpar man
problemorienterad projektundervisning och praktiskt-estetiskt arbete utgör basen i
all aktivitet. Elever och pedagoger utgör arbetsenheter som terminsvis flyttar mellan
fyra temaområden. Laboratoriet - naturvetenskapligt/experimenterande. Stationen internationellt/kulturellt. Verkstaden - praktiskt/estetiskt temaområde. Studion kroppsligt/musikaliskt temaområde.
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7 Samverkan mellan skolorna
För att alla elever ska ges samma förutsättningar att tillgodogöra sig de samlade
resurserna i Gråbos nya skolor förutsätts någon typ av lokal- och personalsamverkan
mellan skolorna. Vilken typ av samverkan man väljer att ha är en skolledningsfråga
och kan variera över tiden. Inför sjösättningen av den nya organisationen 2012
arbetade man med en lokalsamverkansmodell där utbytet mellan skolorna
intensifieras med elevernas ökande ålder “fast” i lägre åldrar, “lån” i mellanåldrar och
“byte” i senare år. Lekstorpsskolan profilerar sig med musik och samhälle.
Röselidsskolan med idrott, språk, hemkunskap och Ljungviksskolan med natur,
teknik, bild o form.

8 Variation
Här syns ett exempel på en F-9 skola där man på ett effektivt sätt kombinerar olika
typer av rum och försöker skapa en variationsrik lärandemiljö som där såväl grupper
som individer kan hitta den plats som för tillfället bäst stödjer arbetet.
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9 Fridaskolan, Göteborg
Den stora skillnaden mellan Fridaskolan, Göteborg och tidigare exempel med helt
öppen planlösning är att här finns verkligen rum i olika storleker längs ytterväggarna.
Rummens storlek varierar från en kapacitet från 8 till 80 personer. I området
innanför, runt en central ljusgård, ligger en rymlig studieyta med olika typer av
möblemang för olika typer av lärande aktiviteter. Byggnaden har fem våningar som
alla förenas i ljusgården.
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STUDIEBESÖK VALLHAMRASKOLAN
Torsdag 5 mars 2015
Lärdomsvägen 2, 433 65 Sävedalen

Programgruppen känner sig riktigt välkomnade nya Vallhamraskolan. I entrén möts
vi av en hylla med fotografier av de vuxna som arbetar i huset.
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Vallhamraskolan i Partille är ombyggd för omkring hundra miljoner. Det huset som
vi besöker är för årskurs 4-6. De traditionelle klassrummen och korridorerna har
kompletterats med öppna arbetsarenor med gradäng och Fatboy- kuddar.

Det stora trapphuset har öppnat upp den gamla delen och integrerats med
korridoren. Pedagogerna gillar öppenheten men när man sitter och arbetar i
studieytan är det störande när en klass går till sina skåp i trapphuset - som är ett och
samma öppna rum.
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Elevskåpen har man inte blivit av med men de är snyggare än vanligt och inbyggda i
väggarna vilket ger en helt annan känsla.
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Huset erbjuder mänga olika arbetsmiljöer. Stora rum, små rum...

..sitta högt, sitta lågt...

...sitta mjukt och skönt
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Linda och Camila är lärare på skolan och våra guider och berättar med stor inlevelse
om hur de utvecklat arbetet sedan de startade upp i de nya lokalerna för två år sedan.
Här finns traditionella
klassrum och studiehall.
Stora grupprum för upp till
16 elever. I studiehallen finns
flyttbara sektioner som kan
bilda en amfiteater. Trappan
är även läktare. Allt är klätt
med textila golv som dämpar
ljudet och får oss att röra oss
på ett lugnare sätt.
Dammsuger två gånger i
veckan vilket fungerar bra.
Trots det funderar man på
att komplettera med
glasskärmar mellan skåpen och studiehallen då det stör när en hel klass är vid sina
skåp. Rummen är utrustade med olika möbler för varierat arbete. Höga och låga bord
och stolar. Mjuka soffor. Fatboys-kuddar. Väggarna är rena från affischer - en
medveten idé som bygger på att inget klassrum skall tillhöra någon klass och att det
skall vara en ren och lugn arbetsmiljö.
Två elever delar på en PC. De förvaras i kassaskåp. Man har Unikum, Google Apps
och samarbetar med Lin Education i IT. Multimedia finns i alla större rum. Elevskåp
från årskurs 4. Snygga, traditionella men inbyggda, eleverna älskar sina
skåp. Vaktmästaren har byggt en klädhängare för dem som inte vill ha ytterkläder i
skåpet. Inga uteskor inne.
Om pedagogiken
Struktur är viktigt. Tydlighet och enighet vid mottagandet om årets fyror. Jenny och
Camilla är noga sampratade med kollegorna i laget. Samma regler för alla barn. Alla
lärare säger samma sak. Det går inte att släppa ut elever i en studiehall utan att
noggrant ha gått igenom vilka spelregler som gäller där. Tydlighet och struktur är bra
för alla. Det som är bra för barn i behov av särskilt stöd är bra för alla.
Fokusområden - trygg, rolig och lärorik
Mentorsindelning - ses varje morgon 8.00-8.20
Flexibla undervisningsgrupper
Ämnesintegrering
Resetema - hemklassrummet är en flygplats. Gruppen ger sig ut på en resa.
Individualiserad undervisning och redovisning.
Stationssytem där grupper går mellan olika pedagoger.
Synliggör förmågor i det ämnesintegrerade arbetet.
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Varje resa blir en pedagogisk planering i Unikum. Barnen utvärderar först, sedan
läraren

LEKSTORPSSKOLAN
Torsdag 5 mars 2015
Aggetorpsvägen 2, 443 40 Gråbo

Lekstorpsskolan F-9 nyinvigdes 2012. En av tre nya skolor i Gråbo. De övriga är
Ljungviksskolan och Röselidsskolan. Skolorna har olika profiler och de äldre eleverna
har rotation och intensivläser ett ämne en hel dag

Precis som i Öckerö blandas här byggnader från olika tidsepoker.
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Här syns hemvist för årskurs 4-9.

Färgen på Lekstorp är blå. På Ljungviksskolan är det rött och på Röselidsskolan är
det grönt.
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Lekstorp är profilerad mot musik och media och har rejäla utrymmen för ändamålen.
Det innebär bland annat att man har en inspelningsstudio. Inställningen är att
lokalerna skall användas av närsamhället. Kulturskolan finns i lokalerna. Det
används också för kursverksamhet på kvällar och helger.

Med enkla medel har de äldre delarna av skolan förädlats. Alla tre skolorna jobbar
entreprenöriellt och fokuserar på elevens egen drivkraft, nyfikenhet och lust att lära.
Alla pedagoger har semestertjänst och 40-timmarsvecka. Det ger goda
förutsättningar för samarbete i arbetslaget. I början var det svårt men nu börjar de
24

lära sig att hantera det och sköta arbetet på skolan på dagtid. Skolan har inga läxor.
Men i det entreprenöriella ligger att man jobbar och lär även utanför skolan. Man
använder begreppen arbetspass, genomgångar. Skolorna i Lerums kommun är inte
bundna till den nationella timplanen.
Några av programgruppens upplevelser och reflektioner från studiebesöken




















Fönster ger ljusinsläpp
Olika storlekar på rum är viktigt
Glasdörrar sågs som positivt, stängt men insyn
Mattan dämpade mycket ljud
Struktur i studierummet trots frihet. Barn med särskilda behov hade möjlighet
att vara i mindre rum.
Viktigt att förankra arbetssättet innan, så att alla är med.
Lyckats vända föräldrar i inställningen till ny pedagogik gällande större klasser
med nya grupperingar var 6:e vecka. Finjusteringar efter hand.
Varierande möbler
Bra akustik
Studiehallen var bra – fungerade faktiskt
Gillar tanken med 50-60 elever i två olika spår
Nya grupperingar var 6:e vecka
Nivågrupperat i perioder på Lekstorp
Fräscha toaletter
Härligt med breda trappor
Stora studiehallen med heltäckningsmatta
Hur kan färger inspirera? vilka färger gillar vi?
Utegymmet och konstgräsplanen på Vallhamra – mycket bra
Man stör varandra när skåphall och studiehall ligger i samma utrymme
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FRIDASKOLAN
Tisdag 19 maj 2015
Grimboåsen 22 A, 417 49 Göteborg

Delar av programgruppen är redo för att utforska helt nybyggda Fridaskolan i Sankt
Jörgen Park.
Grundskolan och förskolan är helt nybyggda och ritade utifrån Fridaskolans tankar
och idéer, där våra medarbetare och, inte minst, elever från Fridaskolan Vänersborg
har varit involverade i processen att arbeta fram ritningarna. Stor omsorg har med
andra ord lagts på byggnad och lokaler – men lika viktig är även utemiljön. En kreativ
och trivsam utemiljö blir både ett förlängt klassrum och en plats för rast och lek.

Titta vad som möter oss i entrén. Så kan det också se ut i en skola.
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Byggnaden har fem våningar som alla förenas i en central ljusgård. En hissnande
känsla att stå högst upp och titta ned. I bottenplan finns restaurang, slöjd, musik,
förskoleklass och årskurs 1. På nästa plan finns årskurs 2 och 3. I framtiden även
årskurs 9. På våning tre huserar mellanstadiet. Fritids finns överallt. På våning fyra
finner vi sjuor och åttor.

Och högst upp ligger bildateljén med fönster som ger norrljus och en magnifik utsikt.
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I ett hörn av restaurangen ligger hemkunskapens servering och måltidsrum. Här kan
elever bjuda sina skolkamrater på en trerätters festmåltid som de tillagat i köket
innanför.

Restaurangen är storslagen. Här står kocken i mitten och tar emot sina matgäster och
ser till så att alla låter sig väl smaka.
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Stolen Lilla Åland av Carl Malmsten i ren björk ger restaurangen en riktigt härlig
känsla.

Fridaskolan har som motto "Vi utbildar tågluffare". Under sina år på skolan fyller de
sina ryggsäckar med redskap som de kan komma att behöva på sin livsresa, vart det
än bär av. De här unga männen har funnit sin favoritplats i en liten grotta ute i den
gemensamma studieytan.
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I hemvisterna finns sexkantiga grupprum som fått smeknamnet muttern. De har
blivit omåttligt populära. Det finns ingen dörr dit vilket gör att de har en direkt
koppling ut till det större rummet. Läraren får en god överblick av vad som sker.

Förskolan ligger i ett separat hus. Yttertaket skjuter ut rejält och blir ett utmärkt
skydd över barnvagnarna där de yngsta sover middag.
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Även förskolan har stora glaspartier mot utsidan och en öppenhet mellan
våningsplanen.

På andra våningen finns mer ämnesinritade rum. Språk, naturvetenskap etc.
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Vi blev riktigt imponerade av glasgolvet som skapar en unik kontakt mellan uppe och
nere.

WORKSHOPS
Rosan Bosch Design
I en workshop tog vi del av designern Rosan Bosch modell för hur man kan
identifiera olika typer av lärande situationer i skolan med hjälp av fem symboler.
Många gånger kan flera av de olika lärandesituationerna pågå i samma rum. Man
skall se symbolerna Vi såg Rosan Bosch video ” designing for a better world starts at
school” https://www.youtube.com/watch?v=q5mpeEa_VZo

Berget (Show off) – beskriver en aktivitet när du kommunicerar med många
samtidigt. Det är viktigt att du syns och hörs bra. Du står på berget helt enkelt. Det
kan vara på längst fram vid tavlan i en traditionell skolsal men det kan också vara i en
trappa eller från en skateramp på skolgården.
Grottan (Cave) – beskriver en aktivitet där man har behov av att stänga ute
omvärlden något. Du kan arbeta enskilt eller ihop med några kamrater. Men man
skapar en grotta runt sig. Det kan vara med hjälp av ett par hörlurar, under ett bord
eller bakom en bokhylla på hjul. Men ett grupprum är också ett bra exempel
Lägerelden (Campfire) – här handlar det om att samlas för en gemensam berättelse
eller aktivitet. Det kan vara problemlösning i grupp eller sagoläsning.
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Vattenhål (Watering hole) – vid vattenhålet är man oftast en kortare tid. Här är
genomströmningen stor, man delar med sig till varandra och fyller på sina tankar.
Kan vara fikarummet, mediateket eller skolgården.
Verkstaden (Laboratory) – Verkstaden tål tuffa tag och är en miljö utrustad för att
man skall kunna undersöka, uppleva och skapa. Man får lov att spilla och springa.
Vi såg även en video om Vittraskolan på Telefonplan i Stockholm som hon designat.
En annorlunda lärandemiljö som inspirerade oss i gruppen men också väckte en hel
del funderingar. Hur fungerar det i dag när verksamheten varit igång ett tag? Det
ryktas att man skapat fler ytor där man kan avskärma sig från intryck som inte är
relevanta för tillfället? Barnen som intervjuas i videon talar genomgående om den
lust och frihetskänslan som de upplever. http://www.rosanbosch.com/en/staticarticle/film-om-vittra#overlay-context=en/project/vittra-telefonplan
Gruppen får i hemuppgift att skapa berg, grotta, lägereld, vattenhål eller verkstad –
eller alla på en gång. Måla, rita, bygga, klippa eller klistra. Flera spännande idéer och
tankar presenterades i olika format. Här syns några
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Gestalta 7 ansatser
Under vårt sista programgruppsmöte arbetade vi i fyra grupper med att gestalta sju
utvalda ansatser som vi valt ut från bergagårdspedagogernas värdegrund som den
presenterades för oss den 25 februari. De sju utvalda ansatserna är
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vi har olika lärstilar…
Alla på skolan skall känna sig trygga…
Eleverna skall arbeta med alla sina sinnen för att lärandet ska bli kreativt…
inte helt öppna ytor…
Olika storlekar på rum med olika ljusinsläpp…
Vi arbetar med globala frågor i allmänhet och lärande för hållbar utveckling i
synnerhet…
7. Gärna fler ateljésalar som är lite mindre och genomtänkta...
I tabellen nedan har gruppernas respektive gestaltningar till varje ansats
sammanställts.
GRUPP 1

GRUPP 2

GRUPP 3

GRUPP 4

VI HAR OLIKA LÄRSTILAR…
Därför skall skolan vara
som en verkstad med
olika typer av arbetsstationer som ger
möjlighet till ett
varierande och kreativt
arbetssätt.

Därför har vi inga långa
och trånga korridorer. Vi
har fler entréer. Det är
ombonat och inredning
och möblering är

Därför har vi läsvrå,
diskussionsvrå,
lyssnarvrå, skaparvrå,
rörelsevrå, bygg- och
teknikvrå

Därför skapar vi olika
lärandemiljöer som ger
utrymme för aktiviteter
som lägerelden,
grottan, berget och
vattenhålet. Variation i
möbler och inredning
Vi skapar kreativa
lärmiljöer och mer
avskalade miljöer.
Respekt för
pedagogens lärstil och
personlighet. Ljud och
ljusmiljön är mycket
viktigt. Närhet till olika
lärmiljöer. Fysisk
stimulans/aktivitet (till
exempel sitta på
Pilatesboll för att
hantera spring i
benen)Tillgång till
effektiva digitala
verktyg som läromedel.
Ämnes- och temarum
utöver klassrum som till
exempel matematik
och SO

ALLA PÅ SKOLAN SKALL KÄNNA SIG TRYGGA…
.
Därför är lärandemiljön
Därför finns inga
formad så att
korridorer eller död yta.
pedagogerna har
Vi har flera olika
överblick och kan se
ingångar. Kunnig
vad som sker i flera rum arkitekt som hjälper oss

Därför skall vi använda
alla sinnen. Se, läsa se
på film.
Känna och uppleva
Höra – någon berättar,
ljudbok. En del lär
genom att använda ett
sinne mer än andra.
Andra använder flera
samtidigt.

Därför har vi inga
undanskymda ställen.
Vi skapar
förutsättningar för att
ha kontroll över de

34

genomtänkt utifrån
aktivitet.

samtidigt

att undvika dolda hörn
och platser där vi inte
kan se varandra.
Gemensamma
utrymmen fysiskt
anpassade efter alla
åldrar/storlekar.
Nolltolerans mot dolda
hörn. Bra toaletter,
ljusa, fräscha med
musik.
Personalarbetsrum
placerade runtom på
skolan, närmare elever
och hemvister.

platser som kan skapa
utsatthet.
Åldersintegrerade
avdelningar. Basgrupper
och mentorer (som i
Vallhamraskolan).
Flexibla grupper.

ELEVERNA SKALL ARBETA MED ALLA SINA SINNEN FÖR ATT LÄRANDET SKA BLI KREATIVT…
Därför finns det en
variation i innemiljön så
att det alltid är nära till
en miljö som passar

Därför behöver vi öppna
ytor med många
funktioner såsom så
som ateljé, mediatek,
scen, grupparbete.
Ytorna skall lätt kunna
ställas om. Med hjälp av
spegelväggar,
draperingar, läktare,
ljud och ljus kan man
förändra på ett enkelt
sätt.

Därför skapar vi en
naturlig övergång
mellan ute- och
innemiljö. Lärstilarna
skall även genomsyra
lärandet i utemiljön.
Natur och växtlighet
främjar den egna
kreativiteten. Utnyttja
naturen som lekplats.
Tillgång till kreativa
miljöer och material.
Display av kreativitet.
Inspirations och
temaklassrum.
Alternativa och kreativa
förslag. Inte bara
måleri. Till exempel
filmstudio. Integrera
fritids och skola.

Därför skapar vi platser
där eleverna kan
utveckla sin kreativa
förmåga. Därför bakar
vi och lagar mat. Drama
och dans. Musik.
Teknik. Laborativt
material i klassrummet.

INTE HELT ÖPPNA YTOR…
Därför har vi öppna ytor
som ger rymd. Vi har
också avgränsningar så
att det inte blir otydligt
och oroligt för barn och
pedagoger.

Därför att vi vill undvika
konkurrens om ytor och
långa
spring/tävlingsytor.
Flexibilitet i större ytor.
Rum i rummet. Skor
och smutsiga golv är ett
problem. Viktigt att
tänka in den aspekten i
arkitekturen. Inte
uteskor på
heltäckningsmatta.

Därför skapar vi rum i
rummet. Flexibel
möblering. Glas i dörrar
men inte i väggarna.
Luftigt men ändå trygga
platser. Elever med
särskilda behov behöver
skärma av sig. Viktigt
med öppna ytor på
skolgården för att få
insyn.

OLIKA STORLEKAR PÅ RUM MED OLIKA LJUSINSLÄPP…
Är bra

Ja, solskydd på utsidan
för att undvika
”växthuseffekten”

Därför har vi grupprum i
anslutning till större
klassrum. Ett rum att
kunna mörklägga för
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filmvisning och
filminspelning. Till
exempel Green Screen.
Viktigt att ha fönster in
till grupprummen. Barn
behöver solljus för att
växa och utvecklas.
Även inomhus. Växthus.
VI ARBETAR MED GLOBALA FRÅGOR I ALLMÄNHET OCH LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I
SYNNERHET…
Därför har vi ett väl
fungerande system för
källsortering. Syftet är
hela tiden att de unga
skall bli medvetna om
vår del i världen.

Därför har vi en
genomtänkt
miljöstation på skolan
och experimenterar
med solceller som
kommer att bli
avgörande för framtida
energiförsörjning.

Se tidigare
kommentarer

Därför behöver vi
utrusta lokaler för att
bättre kunna källsortera
till exempel batterier
och sopor. Solfångare
på taket och
miljövänliga toaletter är
andra exempel på
lärande för hållbar
utveckling.

GÄRNA FLER ATELJÉSALAR SOM ÄR LITE MINDRE OCH GENOMTÄNKTA…
Därför finns det en
variation i innemiljön så
att det alltid är nära till
en miljö som passar

Därför har vi rum för
media, filminspelning,
green screen,
ljudisolerade studios för
spelning och inspelning,
dans och musik

Därför vill vi ha minst
fyra temaklassrum.
Inspiration och kreativa
möjligheter för
pedagogerna.

Därför är det viktigt att
det finns tillgång till
vatten och avlopp i flera
salar. Vi behöver förråd
där man kan hämta
material på en vagn och
köra in i salen.

PEDAGOGISK GRUNDSYN
Bergagårdspedagogerna har formulerat en gemensam grund för den pedagogiska
praktiken och verksamhetens utveckling. Det är ett dokument som vuxit fram under
läsåret 2014 – 2015. Det blir vägledande för hur den fysiska miljö skall utvecklas på
skolan.
Värdegrund
Alla på skolan;
Känner sig trygga
Är lika mycket värda
Känner att de duger
Känner sig delaktiga
Blir bekräftade
Visar varandra hänsyn och respekt
Är hjälpsamma

Kunskapssyn
Vi lär i alla situationer hela livet
Vi har olika lärstilar
Eleverna får arbeta med alla sina
sinnen för att lärandet ska bli kreativt
Genom sociokulturellt lärandet skapas
och fördjupas våra kunskaper
Vi utgår från elevernas tidigare
erfarenheter
Vi vill att eleverna ska tycka att det är
roligt att lära sig
Vi tycker att helheten är viktig, (t ex.
olika "ämnen" hänger ihop och bildar
helheten)
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Hållbar utveckling
I de nya styrdokumenten betonas allt mer vikten av att arbeta med globala fragor i
allmänhet och lärande för hallbar utveckling i synnerhet. Därför vill vi fokusera på
lärande för hållbar utveckling. Det som kännetecknar lärande för hallbar utveckling
är att det bör

 utga fra
 starta i skolans tidiga ar och ha en progression till senare ar.
Utemiljö
ad är utvecklande utemiljöer?
iljöer som uppmuntrar barn att
antasi, nyfikenhet och
utforskarlust. arns rätt till lek och "skrubbsar"! Alla barn ska pa egen hand utforska
och uppleva platser som de finner meningsfulla.
Innemiljö
ad är utvecklande inomhusmiljöer?
• Exponeringsställen - kunna visa sina alster.
• Gärna egna ingångar/entréer till varje klass/ årskurs.
• God takhöjd -skapar rymd, i vissa lokaler.
• Ateljéer - Kunna måla- skölja av sina penslar, tekniksal/NO-sal, gärna fler
ateljésalar som är lite mindre och genomtänkta.
• Olika storlekar på rum med olika ljusinsläpp....
• Klassrum med fyra väggar.
• Ljudet behöver minskas/dämpas - det är avgörande för goda
undervisningsmiljöer - vi behöver experter som ser över det här.
• God arbetsbelysning
• Möjlighet att arbeta tvåspråkigt - både vertikalt och horisontalt rent lokalmässigt
Fler tankar
Vi har förståelse för att lokaler ska nyttjas effektivt men både barn och vuxna behöver
miljöombyte och möjlighet att förbereda i sina lokaler. Av hygieniska skäl behöver
lokalen städas ordentligt dagligen och lokalerna ska vara lättstädade. Elever och
föräldrar ska givetvis vara delaktiga i framtida skollokaler men nuvarande elever och
vårdnadshavare lämnar skolan och nya kommer. Vi kan inte utgå från att alla elever
har engagerade föräldrar men vi vill ha gott samarbete med hemmen. Pedagogerna
på Bergagårdsskolan har en gedigen kompetens kring kunskap och lärande, därför är
pedagogernas röst avgörande i utformandet av framtida skollokaler. Vi ska ha en
skola för alla. Tillgängligheten i lokalerna är viktig! Vi måste våga ta hjälp för att lösa
tekniska frågor som akustik, värme, ventilation, belysning, nätverk, IT och liknande.
Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge tips om lärandemiljö.
Den 1 januari 2015 börjar en ny diskrimineringslag gälla. Lagen klassar bristande
tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Bestämmelserna innefattar så väl
undervisning som lokaler. Att se, höras och andas i skolan- en handbok om skolans
innemiljö" av Arbetarskyddsstyrelsen och Boverket.

37

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. Skolan
skall erbjuda en trygg miljö
som samtidigt utmanar och
lockar till lek och lärande
aktiviteter. Organisationen
skall bygga på den ”röda
tråden” som vilar på
Bergagårdsskolans
värdegrund och ett
gemensamt synsätt på
Skarpåkersskolan Kramfors – Tengbom Arkitekter 2014
barns utveckling och
helhetsperspektiv i ett 6 till
13-årsperspektiv. Därför skall det finnas naturliga mötesplatser för utbyte och
gemenskap mellan personal och barn i olika åldrar. Lokalerna skall stimulera
kreativitet och leklust. 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.
Kulturskolan
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
Inkludering
Lokalerna bör vara utformade så att samverkan mellan fritidshem, förskoleklass,
grundskola, särskola, och kulturskola främjas. Genom ett flexibelt lokalutnyttjande
där samma lokaler kan utnyttjas av olika verksamheter får fler tillgång till mer
resurser. 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.
Miljö
I 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, vackra 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 utveckling uppnås. Praktiskt, sinnligt skapande arbete skall kunna utföras i
tåliga utrymmen med tillgång till vatten. Naturligt ljus skall användas i rummen med
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klok balans mellan norr och söder. Lokalerna skall allergianpassas utifrån de
kunskaper vi har idag. De höga ljudnivåer som uppkommer i verksamheten utgör ett
stort problem och orsakar ohälsa både hos barnen och hos personalen. Lokalerna
skall allergianpassas utifrån de lagar och kunskaper vi har idag. 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.
Utemiljö
Utemiljön skall utformas med omsorg så att den kan ge stöd till det pedagogiska
arbetet och stimulera till lek, fysisk aktivitet och lärande. Det är viktigt att tomtens
naturliga förutsättningar tas
till vara. De större skall få sitt
behov av lek och rörelse
tillgodosett genom växtlighet,
lekredskap, bollplaner och
liknande. Särskild hänsyn
skall 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 utomhusaktiviteter. Tomten skall få en fordonsfri och säker
utformning. Den skall vara väl upplyst. Fri från föroreningar och buller. Det är
nödvändigt att få en hållbar lösning på trafiksituationen till och inom fastigheten. Det
gäller gång- och cykelvägar såväl som parkeringsplatser. Det är därför viktigt att
Kommunens Samhällsbyggnadsenhet involveras i planering och genomförande av
projektet. Boverkets Allmänna råd för friyta i fritidshem, förskola och grundskola
skall följas
Kost
En god kostmiljö skall eftersträvas i alla delar. Maten lagas bäst på plats i
Bergagårdsskolans tillagningskök. Kostchefen deltar i programarbetet.
Tillgänglighet
Den framtida byggnaden skall vara tillgänglig för alla. Naturligtvis behöver lokalerna
anpassas till rådande lagstiftning på området. Men ambitionen är högre än så.
Lokalerna skall ha teknisk utrustning som ökar tillgänglighet men även utformning,
skyltning och färgsättnings skall göras så att förståelsen för byggnaderna ökar och att
det blir lätt för alla att hitta. Lokalerna skall även kunna användas av medborgare och
föreningar i kommunen under kvällar och helger.
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. Anläggning, utrustning och lekredskap skall
vara säkra och uppfylla nationella krav.
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Nyttjandetider
Fritidshem förskoleklass och grundskola Vardagar 06.00-18.00. Lokalerna nyttjas
viss kvällstid för personal- och föräldramöten.
Kulturskola dagtid och kvällar och helger
Fritid och kulturförvaltning idrott under kvällar och helger
De skall också vara möjliga att använda för annan verksamhet under kvällstid och
helger.
Inredning möbler och utrustning
Fastighetsägaren ÖFAB ansvarar för fast inredning. Verksamheten ansvarar för lös
inredning och möblering. Lokalerna skall ha trådlöst nätverk och vara anslutna till
det kommunala nätverket via fiberoptik.
Beräknat elevantal
Lokalerna skall bereda plats för cirka 300 barn i åldrarna 6-13 år. Förskoleklass,
Fritidshem, grundskola, särskola och kulturskola. Möjligheten att lägga till lokalyta,
för att kunna ta emot fler elever kan övervägas.
Upptagningsområde
Bergagårdsskolan kommer framförallt att ha Hönö som sitt upptagningsområde.
Lokalarea
Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinje är minst 10 kvadratmeter/elev exklusive
idrottshall, restaurang och kök. Det är dock helt avgörande hur väl lokalerna svarar
mot verksamhetens behov. Vid en otidsenlig planlösning räcker inte 10 kvadratmeter.
Placering
Möjligheten att flytta hela Bergagårdskolan till en annan tomt på Hönö har
undersökts flera gånger med negativt resultat. Det finns minst två skäl till det. Det
skulle bli mycket kostsamt och det finns ingen annan byggbar tomt i den storleken på
Hönö. Verksamheten önskar därför placering av eventuella, kompletterande lokaler i
anslutning till nuvarande fastighet för att kunna samutnyttja resurser och skapa
pedagogiskt utbyte. Särskild vikt skall läggas vid närhet till skolrestaurangen där flera
måltider intas dagligen.
Lokalprogram
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.
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Antal

Rumsbenämning

Funktion

16 st

Hemvist/klassrum i
kombination med
temarum

Lära, leka, samlas, skapa, pentry

16 st

Grupprum

8 st

Förråd

8-16
st
26 st
6 st
5 st
4 st
1 st

Kapprum

Leka, skapa och lära,
specialpedagogik.
Förvaring av läromedel och
material
Förvaring av ytterkläder, tork,
grovkök.

1 st

WC
RWC
WC
Samtalsrum
Slöjd/Teknik/Verkst
ad/Maker Space
Slöjd/ateljé

1 st

Skolrestaurang

1 st

Tillagningskök

1 st

Personalrum

2 st
1 st

Konferensrum
Mötesplats/Studieyta
/Elevcafé
Bibliotek/Mediatek
Läsa och lära.
Musiksal/Kulturskola Skapa och lära enskilt och i
grupp. Blackbox- en lokal med
svarta väggar, golv & tak, utan
ljusinsläpp som är ämnad för
teater, dans och musik.
Arbetsrum/kontor
Kulturskola administration
Förråd
Kulturskola
Studio
Öva och lära, spela in.
NO-lab
Lära och laborera. NO-lab
kombineras med
hemvist/temarum
NO-prep
Förvara och preparera.
Bildsal
Bild och Ateljé, Kan
samutnyttjas med textilslöjd.
Idrott och hälsa
Lärande rörelse i hall, gym,
biutrymmen och omklädning
Förutsättningar för
utomhusidrott
Personalarbetsrum
För personal i anslutning till

1 st
1 st

1 st
2 st
3st
1 st
1 st
1 st
1 st

3 st

Toalett för funktionshindrad
För personal
Utvecklande samtal
Trä och metall, virkes förråd,
ytbehandling och smedja
Textil och ateljé, förråd
Måltid och gemenskap.
Möjlighet att servera frukost,
lunch och mellanmål.
För tillredning av frukost, lunch
och mellanmål.
För all personal, gemenskap,
paus, måltid och vila
Mötas, lära och utveckla.
Mötas, skapa lära, fika

Riktmärke
58 m2

Totalyta

5-15 m2
5 m2
30 m2
1,7 m2
5 m2
1,7 m2
10 m2
120 m2
90 m2
200 m2
60 m2
45 m2
15 m2
m2
m2
100 m2

10 m2
X m2
10 m2
58 m2
10 m2
58 m2
1300
m2
40 m2
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1 st

Omklädning

1 st
1 st

Vilrum/samtal
Vaktmästeri

1 st
1 st
4 st
3 st

Lokalvård
Tvättrum
Lokalvårdsförråd
Elevhälsa

1st
1 st

Väntrum
Medicinsk
mottagning

1 st

Samtalsrum/
konferensrum

2st

Administration

1 st

Miljörum

4st

Uteförråd

avdelningen.
Omklädning, dusch och toalett
för personal.
Mottagning, verkstad, kontor,
Centralt läge, nära
varuintag/transportvägar
Arbetsrum, kontor
För tvätt av lokalvårdsmaterial
Material och utrustning
Arbets- och mottagningsrum,
specialpedagog, kurator
psykolog, logoped. Varav ett
särskilt ljudisolerat testrum
I anslutning till elevhälsan
Skolsköterska och skolläkare,
utgör även arbetsplats för
skolsköterska vid andra enheter.
Med brits, medicinskt kylskåp,
arkivskåp, skrivplats, plats för
synundersökning 5m
För elevhälsans konsultation,
elev- och föräldrasamtal. Diskret
entré för föräldrar och barn.
Arbets- och mottagningsrum för
ledning, administration,
ekonomi.
Sophantering och källsortering
för återvinning,
Lekredskap och barnvagnar

15 m2
5 m2
20 m2
15 m2
10 m2
5 m2
10 m2

5 m2
10 m2

10 m2
10 m2
15 m2
12 m2

Summa

LÄGESBESKRIVNING
Under en längre tid har Barn- och utbildningsförvaltningen sett barnafödandet
minska samtidigt som en inflyttning av barnfamiljer kompenserat för minskningen
och antalet barn i förskolan har varit relativt konstant.
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Folkbokförda barn i förskoleålder
År

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Totalt

Hönö

80

64

79

58

51

56

48

388

Öckerö

45

41

35

36

40

31

38

228

Hälsö

7

5

10

5

2

6

3

35

Fotö

9

4

6

4

4

9

6

36

21

17

20

18

13

11

17

100

Kalvsund

1

2

2

2

2

2

2

11

Grötö

0

0

0

1

0

0

1

1

Knippla

1

3

1

1

1

1

0

8

Hyppeln

1

3

1

0

1

0

1

6

Rörö

1

1

1

3

1

2

1

9

166

140

155

128

115

118

113

822

Björkö

Totalt

Vi har också planerat för att elevantalet i grundskolan kommer att öka fram till 2015
för att sedan plana ut runt 1400 elever. Idag bor drygt hälften av barnen 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 Björkö. I
kommunen finns en friskola, Betelskolan på Hönö. Den har för närvarande cirka 150
elever i årskurs F-9. Där finns en önskan om att expandera.
Elever i kommunal grundskola
Skola/Förskola
Ankaret
Bratteberg
Bergagård
Björkö skola
Fotö skola
Heden skola
Hälsö skola
Knippla skola
Kompassen
Rörö skola

2015-07-14

Fsk
19

År 1
19

År 2
22

År 3
14

År 4
23

År 5
26

År 6
19

25
20
5
28
1
3
27
2

40
21
8
32
6
1
27
1

30
24
12
26
7
0
21
2

44
18
10
24
7
4
25
2

47
26
0
28
8
1
27
4

34
22
9
21
11
0
25
0

48
27
0
24
6
0
24
3

År 7

År 8

År 9

144

131

114

Totalt
142
389
268
158
44
183
46
9
176
14
1429

Kommunens ambition har under de senaste fem åren varit att invånarantalet ska
växa långsamt vilket inneburit en tillåten ökning med 70-100 nya invånare per år.
Vilket i sin tur givit oss en högst begränsad elevökning. Särskilt då många
nyinflyttade är äldre och inte bidrar med barn i skolåldern. Men Enligt Öckerö
kommuns nya bostadsförsörjningsprogram beskrivs en framtida situation med flera
hundra nya bostäder på de sammanbundna öarna inom en femårsperiod. Om det blir
verklighet står förskolan och grundskolan inför en helt ny situation.
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Ur Öckerö kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020
På Öckerö pågår planering för bostäder i Norra Brevik. Sammanlagt planeras 64
bostäder blandat i villabebyggelse och flerbostadshus. Kring Öckerö centrum pågår
det en process om utveckling där det kan tillkomma ca 300 bostäder. Utbyggnaden
förväntas ske över en femårsperiod med start 2017. 17 Utbyggnaden av
äldreboendet Solhöjden förväntas ge minst 48 nya lägenheter under
programperioden. Det finns även en del planbesked för mindre förtätningar, en på
fem villor vid kyrkan och en vid Minnestensskolan med tio lägenheter samt Ankaret
om 15 lägenheter. Vid Ekelundsvägen har plantillstånd medgivits för flerbostadshus
med 40 bostadsrätter vilket kan bebyggas på längre sikt.
Hönö har flera utbyggnadsområden med färdiga detaljplaner. På Sandlyckan
kommer det uppföras 20 bostäder i flerbostadshus med byggstart 2015. I
detaljplanen för Heinövallen finns det utrymme, utöver Bovieran, på cirka 50
lägenheter med planerad byggstart 2015. I detaljplanen för Nästås finns byggrätter
för cirka 70 lägenheter och dessa är tänkt att utnyttjas helt eller delvis som
äldreboende, på längre sikt. Det finns ett positivt planbesked för flerbostadshus med
ca 60 lägenheter kring Spindelnområdet, på längre sikt. För Hönö Klåva har det
genomförts en programprocess. I programmet anges riktlinjer för Hönö-Klåva som
ett handels- och besöksområde. Programmet beskriver var det är möjligt att bygga
bostäder men anger inte hur många men uppskattningsvis rör det sig om cirka 30
bostäder. I anslutning till Hönö Klåva finns även ett positivt planbesked för med ett
flerbostadshus med tolv bostäder.
Viss beredskap inför en expansion, så som det beskrivs ovan, finns i planen för
Framtida skollokaler. I samband med den pågående om- och tillbyggnaden på
Heden- och Brattebergsområdet avsätter fastighetsägaren tomtmark för
kompletterande framtida lokaler. Om det räcker för att tillgodose behovet är svårt att
bedöma. Den avsatta marken och skolans övriga kapacitet i form av specialsalar, kök
och liknande medger kanske en elevökning om 100-150 elever på Heden respektive
Brattebergsskolan. Kommunal tomtmark i anslutning till skolor och förskolor
behöver reserveras för framtida utbyggnad eller såsom friyta till utemiljön enligt
Boverkets allmänna råd 2015.
Bergagårdsskolan kommer fortsatt att behövas och lokalerna skall bereda plats för
minst 300 barn i åldrarna 6-13 år. Här avses förskoleklass, fritidshem, grundskola,
särskola och kulturskola. Möjligheten att lägga till yta, upp till en kapacitet på 400
elever, bör övervägas.
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Lokalytor
Tabellen nedan visar kvadratmeteryta och hyror enligt hyresavtal 2010. 10
kvadratmeter per barn i förskola och skola har används som norm vid lokalplanering
i förvaltningen. Då räknas inte idrottshallar, gymnastiksalar och skolrestauranger in.
I fall där förskola och skola verkar under samma tak slås ytor och barnantal samman.
ENHET

KVM

BARN

KVM/BARN

400

35

11,4

1000

23

43,5

Hälsö skola

606

42

14,4

Hälsö förskola

192

19

10,1

Västergårdsskolan

980

108

9,1

Solhagens förskola

487

40

12,2

Kompassen/Högåsen

2079

225

9,2

Brattebergsskolan A+C-hus

3800

398

9,5

539

55

9,8

Ankarets skola

1250

128

9,8

Hedens förskola och skola

3000

208

14,4

Berggårdsskolan

3100

262

11,8

Kaprifolens förskola

488

38

12,8

Vipekärrs förskola

964

95

10,1

1200

67

17,9

1780

11,8

Rörö förskola och skola
Knippla förskola och skola

Minnesstensskolan

Fotö förskolor och skola
Hemvärnsvägen 52
Almelunden
Summa

120
186
20985
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LOKALINVENTERING
Bergagårdsskolan ligger mitt i byn. Det är ingen tvekan om den saken. Där har den
nästan alltid legat och där tänker sig nog de flesta Hönöbor att den skall bli kvar. Det
finns många fördelar med läget men det innebär också begränsningar. Tomtytan är
maximalt utnyttjad och möjligheterna att bygga ut är mycket begränsade.
Trafiksituationen runt skolan är kaotisk på morgon och eftermiddag och inte sällan
uppstår intressekonflikter gentemot grannfastigheter som uteslutande utgörs av
bostäder. Möjligheten att flytta hela verksamheten har undersökts flera gånger med
negativt resultat. Det finns minst två skäl till det. Det skulle bli mycket kostsamt och
det finns ingen annan byggbar tomt i den storleken på Hönö. Bergagårdsskolan
består idag av 5 byggnader med en total yta av 5.000 kvadratmeter. Det är Trähuset,
Stenhuset, Idrottshallen, Bibliotek & restaurang samt tillfälliga lokaler.

Stenhuset
1.930 kvm
Byggår 1952
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Stenhuset har fem medelstora skolsalar i vare plan och huset har två våningar samt
något källarutrymme och vind. På första våningen finns elevhälsans lokaler och på
andra våning Kulturskolans lokaler med samlingssalen Kulturrummet.
Den stereotypa planlösningen med klassrum efter klassrum längs en svårmöblerad
korridor begränsar pedagogernas möjlighet att erbjuda eleverna ett varierande
arbetssätt. Det finns inga grupprum och få diskbänkar där man har tillgång till
vatten. Utöver pedagogiska begränsningar upplever man brister i byggnadens
basfunktioner såsom värme, ventilation och belysning, samt tillgång till el- och
nätverksuttag. Barnen efterlyser fräscha och ljusa toaletter. Underhållet av lokalerna
känns eftersatt. Väggar, golv och tak är slitna i de flesta utrymmen. Möbler och
inredning likaså. Utvändigt solskydd saknas och flera fönster är otäta och svåra att
öppna och stänga. Vind och källare används som förvaring av möbler och läromedel.
Det är en stor tillgång men även en risk då organiskt material som förvaras där har
börjat angripas av mögel. En plan för sanering av källarutrymmen har upprättats och
insatser är genomförda.
Restaurang, bibliotek & personalutrymmen
733 kvm
Byggår 1982

Stenhuset byggdes till med restaurang, bibliotek och personalutrymmen 1982.
Lokalerna är mörka. Väggar, golv och tak är slitna i de flesta utrymmen även om
skolrestaurangen fick en ansiktslyftning om 2013. Den har relativt hög standard och
god kapacitet men skulle kunna få en mer trivsam inredning. Idag serveras dagligen
lunch till 350. Här lagas även lunch för utkörning till Kaprifolens förskola samt Fotö
förskola och skola. Tillagningsköket är i behov av upprustning. Biblioteket är
uppskattat och välutrustat med traditionell litteratur. Här finns förutsättningar att
skap ett modernt mediatek.
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Trähuset
806 kvm
Byggår 1930

Trähuset är har två våningar samt vind. På första våningen låg ett fritidshem och
slöjdsalar fram till årsskiftet 2014/2015. På andra våningen finns fyra medelstora
skolsalar. I salarna på gavlarna finns både grupprum och loftrum men de andra
klassrummen ligger längs en svårmöblerad korridor som begränsar pedagogernas
möjlighet att erbjuda eleverna ett varierande arbetssätt. Det finns inga grupprum
eller diskbänkar där man har tillgång till vatten. Utöver pedagogiska begränsningar
upplever man brister i hela byggnadens basfunktioner såsom värme, ventilation. och
belysning, samt tillgång till el- och nätverksuttag. Barnen efterlyser fräscha och ljusa
toaletter. Underhållet av lokalerna känns eftersatt. Väggar, golv och tak är slitna i de
flesta utrymmen. Möbler och inredning likaså. Vinden används som förvaring av
möbler och läromedel. Det är en stor tillgång men även en risk då organiskt material
som förvaras där kan angripas av mögel. Utvändigt solskydd saknas och flera fönster
är otäta och svåra att öppna och stänga.
Under hösten 2014 identifierades lukter i entréplan på Trähuset. Efter inspektioner
av skyddsombud, fastighetsägare och Miljö- och hälsoskyddsinspektör beslutar
fastighetsägaren om att stänga av hela byggnaden för provtagning, analys, utredning
och sanering. All utrustning och inredning i fritidshem och slöjdsalar på
bottenvåningen flyttades ut. Hela golvkonstruktionen med allt organiskt material tas
bort. Hela våningsplanet inkapslas och sätts i starkt undertryck så att luft därifrån
inte sprids till ovanvåningen. Efter omfattande utredning och provtagning beslutar
rektor i samråd med skyddsombud, fastighetsägaren och miljö- och
hälsoskyddsinspektören att flytta in på andra våningen igen med förskoleklassen och
årskurs 1 i början av november. Ersättningslokaler för slöjd och fritids i årskurs 2
uppförs på i tillfälliga moduler på skolgården. Hela bottenvåningen på Trähuset står
alltså tomt i väntan på Behovsbeskrivning och beslut om förstudie.
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Idrottshallen
1.388 kvm
Byggår 1982

Bergagårdsskolans idrottshall har en vikvägg som delar hallen på mitten vid behov.
Det finns fyra rymliga omklädningsrum och expedition. Hallen utnyttjas intensivt av
föreningslivet på kvällar och helger. Lokalerna är mörka och ger ett dystert intryck.
Väggar, golv och tak är slitna i de flesta utrymmen även om omklädningsrummen fått
en uppfräschning senaste året.. Det finns få biutrymmen för alternativa aktiviteter.
För att kunna följa den nationella kursplanen för idrott och hälsa bör byggnaden
kompletteras eller omdisponeras.
Tillfälliga lokaler
Byggår 2014
500 kvm

I januari 2015 invigdes nya mobila volymer som inrymmer trä- och metallslöjd och
textilslöjd och med två grupprum mellan två skolsalar. Här finns möjlighet att
kombinera skola och fritidshem. Lokalerna håller mycket hög standard och har
snabbt blivit populära bland personal och elever. Volymerna är en tillfällig lösning
med ett tillfälligt bygglov och skall ersättas med permanenta lokaler snarast möjligt.
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Utemiljön
Skolgården ligger inklämd mellan kyrkan och privata bostäder. Möjligheten att
expandera är i stort sett obefintlig.
Uppskattningsvis blir det 20
kvadratmeter per elev. Det är
mindre än vad Boverket
rekommenderar. Skolgården är helt
platt och till största delen täckt av
asfalt. Frågar man barn är det en
tillgång med hårda, släta ytor vid
viss typ av lek och spel. Men här
saknas helt klart trivsam växtlighet,
stimulerande och alternativa lekoch lärmiljöer, säkra trafiklösningar,
buller- och fordonsfri miljö, UVskydd och en mer förlåtande
bollplan än den asfaltstäckta Svarte
plan.
Programgruppens funktionsinventering
Ett viktigt inslag i programgruppens arbete under våren har varit att inventera och
identifiera funktioner i den befintliga byggnaden. Det som fungerar bra behöver vi
inte ändra på och det måste synliggöras. Alla i gruppen har fått möjlighet att säga sitt
och förhöra sig hos dem man representerar nedan är en oredigerad sammanställning.
Det kan innebära att det finns motstridiga uppgifter men det bör ändå ge en bild av
var de största behoven finns.
OMRÅDE/FUN DETTA FUNGERAR BRA
KTION
IDAG
KLASSRUM
- Vi har antal klassrum i
förhållande till antal
klasser.
Trygghet med egen
hemvist
- Vi har rätt antal möbler
till antalet i elever i varje
klassrum.
- Bänkar i varje klassrum,
till varje elev, som gett
ökat utrymme och
möjliggör lite mer yta i
stora klasser.
- Projektor och interaktiv
tavla finns att tillgå i varje
klassrum.
- Finns
mörkläggningsgardiner i

DETTA KAN FÖRBÄTTRAS
- Solskydd, solraster, på utsidan av
byggnaderna skulle förbättra insläppet av
solljus och värme ytterligare.
- Ljus och färg i klassrum.
- Dörrar som stänger ute, istället för att ge lite
insyn om det är t.ex. fönsterdörrar.
- Förvaring som gör att ALLT inte behöver
ligga framme.
- Nära tillgång till kontakt uttag på alla platser
i klassrummet.
- Mer yta.
- Variation av möbler som ger utrymme för
varierade arbetsställningar.
- Öka vädringsmöjligheterna.
- Skapa mer lättstädade ytor (t.ex. inga vrår,
eller svåråtkomlighet under vissa möbler)
- Fler ”rum i rummet”. Möjlighet att kunna
skärma av eller arbeta tillsammans med
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nästan alla klassrum. I
trähuset har vi varierande
storlek på rummen.
Ljusa klassrum.

andra, bl.a.
- Tillgång till vatten, en vattenkran är viktigt.
Fler rum i rummet
Bättre akustik.
Det saknas ljuddämpning
För varma sommartid
Vissa elever känner sig lite instängda
- Investering i två projektorer behövs det här
året.

MÖTESPLATSER

- Det finns personalrum
med kök, toalett, liten
matsal, vilorum och
arbetsrum att tillgå.

- Fler arbetsrum där arbetslag kan samlas för
att arbeta och planera ihop.
- Större kök.
- Gemensam samlingsplats för hela skolan;
flexibel och stor samlingssal.
-Fler små grupp/mötesrum.
- Lyhördheten (man ska inte kunna höra vad
som samtalas om i ett rum bredvid).
Fler mötesplatser för barn och personal i
huset. Biblioteket kan utvecklas till en bra
mötesplats Vi har trånga korridorer.
Fler alternativa mötesplatser. Möjligt för
arbetslaget att träffas

FRITIDSHEM

- Delvis går vissa från skola
till fritids det här året.
Gruppstorlek och lokaler
är OK

GRUPPRUM

- Har grupprum, 3st på
stenhuset och 4st på
trähuset.

-Egna lokaler för fritidshemmen
-Ljuddämpade rum.
- Samla fritidsverksamheten lokalmässigt.
- Tillgång till vatten.
Skulle behövas fler små rum
Hitta lösningar där trapporna inte blir ett
hinder
Fritids kan integreras mer med skola och
göras mer kreativt.
Utnyttja skolans möjligheter genom
idrottshall, slöjdsal, musik
- Grupprum i anslutning till varje klassrum.
- Mer flexibel möblering för att kunna fungera
för olika aktiviteter.
– Mindre lyhört bättre akustik
Vi behöver fler fungerande grupprum 10-20
kvm
Fler grupprum

SPECIALPEDA
GOGIK

- Har egen ingång med ett
förråd, ett ”grupprum”
och ett arbetsrum.
Specialpedagogens

- Mindre lyhört så att olika verksamheter inte
stör varandra, tyst läsning, spring i trapphus,
musik och ensemblelspel
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SKOLRESTAURANG

mottagning är en väl
fungerande plats.
Vi har plats för arkivering
- Har en bamba
Sittningarna har lagom
många elever och tid att
äta

OMRÅDE/FUN DETTA FUNGERAR BRA
KTION
IDAG
BIBLIOTEK
- Har ett stort bibliotek
med böcker för alla åldrar.
Bra med bemanning
Bra med lånetider

- Göra bamba större.
- Ha möblering som räcker till fler elever.
- Hållbarare möbler
Stolshantering smidigare
- Fler ljuddämpande funktioner i rummet.
Dela in i mindre rum
Utveckla kvalitet på måltiden
DETTA KAN FÖRBÄTTRAS
- Utöka biblioteket med böcker till äldre
elever 11-13 år.
- Skapa en möblering som inbjuder till
läsande och studier
- Ge mer utrymme till digital tillgång i
biblioteket.
- Bättre planerad ingång
Mer IT-möjligheter
Multimedia

KAPPRUM/HA
LL/KORRIDOR

- Det finns klädhängare.
- Hyllor där man placerar
skor finns i
trappuppgångarna.

- Bygga bort korridorerna.
- Fler ingångar/utgångar.
- Fler klädhängnings-möjligheter.
- Bättre ljudisolering (med tyg, golv, vad
som…bara minska ljud och eko)
Fler ingångar
Korta korridorer

ATELJÉ/SKAPA
NDE

- Finns 1 tvättränna på
stenhuset och två bildrum
på trähuset.

- En bildsal på stenhuset dit man går och där
det är en inspirerande miljö.

KULTURRUM

- Har ett kulturrum.
- Används av fritids.
Bra samlingsrum för flera
Fungerar bra idag. Musikdans-dramaverksamhet.

SLÖJDSALAR

- Två olika slöjdsalar med
möblering och förvaring
för halvklass.

- Skapa en miljö som möjliggör flera olika
aktiviteter (sitta och stå utan att behöva
möblera) och verksamheter.
Golvet är lite halt för vår dansverksamhet.
Det skullle behövas något rum bakom scenen
som loge och studio. Lite mer dämpning av
ljud. Det är för kallt under vintern.
- Två väl tilltagna utrymmen för trä- och
syslöjd, som går att använda vid fler tillfällen.
- Fler förvaringsmöjligheter.
- Nya maskiner som går att stänga in och
säkra.
- Skapa en miljö där fler kan få tillgång till
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IDROTTSHALL

utrymmena.
Vi behöver en permanent lokallösning för
slöjdsalarna
- Uppfräschning av färg.
- Nytt golv, parkettgolv
Nya mörkläggningsgardiner
- Nya linor.
- Nya idrottsredskap, större och mer
kostsamma sådana.
Förbättra akustiken
Ventilationen blåser mycket ner i hallen.
Skulle behöva ha något större förråd i
samband med hallen. Fönstren ska gärna
spikas igen. Tillgång till internet.
S

- Har en idrottshall med
duschar, som fungerar för
helklass upp till åk 6.
Stor och rymlig
- Går att dela till två
mindre rum vid behov.
- Personalutrymme med
dusch och toalett.
- Används av fritids
Funkar bra för flera av
våra stora föreställningar.
Bra förråd i samband med
föreställningarna, fast det
är lite för litet. Där
förvaras Kulturskolans
ljud, ljus bord, stolar m.m.
OMRÅDE/FUN DETTA FUNGERAR BRA
DETTA KAN FÖRBÄTTRAS
KTION
IDAG
OMKLÄDNING - Har fyra omklädningsrum - Uppfräschning av färg.
SRUM
- Nya duschar.
- Sanering av golv.
- Bättre ytor att städa och bättre
städmaterial.
- Uppfräschning av toaletterna.
FÖRRÅDSUTRY - Vind
MMEN
- Källare, om det är
nedstoppat i plastlådor
ovan golv.
Vi har stora
förrådsutrymme i källaren.
Tyvärr är det lite fuktigt
där, som vi vet, det kan
kanske åtgärdas. Vi har
även förrådsutrymme i
samband med
idrottshallen och
kulturrummet.
BELYSNING,
- Har allt det här.
EL,
DATANÄTVER
K

- Avfuktare till källare.
- Möbler till förvaring i källare och vind.
- Rum där man kan ha läromedel som är
tillgänglig för alla (elevuppsättningar och
liknande)
Fler förrådsutrymmen
Vi skulle behöva större förrådsutrymme i
samband med idrottshallen.

- Starkare datanätverk.
- Bättre ljus.
- Fler kontakt uttag på alla sidor av rummen.
Vi behöver bättre datanätverk i lillakulturrummet.
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VENTILATION

- Det finns nu ”kåpor” på
som sprider luften.

OMRÅDE/FUN
KTION
UTEMILJÖ –
LEK

DETTA FUNGERAR BRA
IDAG
- Finns fotbollsplan med
mål.
- Finns en kompisgunga.
Finns för få varierade
mötesplatser

UTEMILJÖ –
LÄRANDE

- Hindra värmen utifrån från att komma in så
att ventilationen kan fungera fullt ut
(solraster, solskydd utanför).
Ventiiationen behöver uppdateras för att
undvika det stora antal anmälningar på
innemiljön som idag
Det blåser för mycket i idrottshallen
DETTA KAN FÖRBÄTTRAS
- Skaffa fler robusta, träleksaker som
inspirerar till upptäckarglädje, t.ex. stockar på
olika sätt som kan användas som
”aktivitetsbana”.
Mjukare miljö med mindre asfalt och mer
lekmiljöer och lekredskap
- Skapa en mer ”naturlig” miljö, naturen finns
precis utanför.
Pedagogisk lekutrustning, engelska, matte

UTEMILJÖ –
SÄKERHET,
TRYGGHET

- Mjukare underlag.
- Mer grönt.
- ”Mer skyddade” utrymmen, samtidigt, som
det finns insyn

ÖVRIGT

-Förvaringsmöjlighet med stängda dörrar
- Högskåp i varje klassrum
- Mer textilier, skapa inbjudande och mjuka
miljöer på fler ställen.
- Stora möbler, fåtöljer, där man kan ”sjunka
in”
Mindre klasser för ökad arbetsro.
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EFFEKTMÅL
Med effektmål avses de effekter som förändringen av skollokalerna förväntas ge.
Behov av ändamålsenliga lokaler
Bergagårdsskolan får ändamålsenliga lokaler anpassade till modern pedagogik och
teknik och som motsvarar de ungas behov och intentionen i nya skollagen och
läroplanen.
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.
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 barn mot skadlig uv-strålning. Anläggning, utrustning och lekredskap säkras
och uppfyller EU-krav. Tomten blir väl upplyst. 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
Fastigheten blir tillgängliga för alla enligt gällande lagstiftning. Lokalerna blir lättare
att brukas av medborgare och föreningar i kommunen för till exempel
kursverksamhet och föreningsliv under kvällstid och helger. Lokalerna har 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, gångcykel- och mopedvägar och säkrare avlämningsområden.
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Effektivare lokalvård
Genom kloka materielval kan lokalvården effektiviseras vilket på sikt leder till
minskade underhållskostnader och bättre arbetsmiljö

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Några beslut om större lokalförändringar på Bergagårdsskolan är inte tagna. Ingen
budget är fastställd. Beslutsfattare kommer att ta del av behovsbeskrivningen innan
beslut om åtgärder tas.
Det finns flera skäl att omstrukturera och effektivisera lokalanvändandet i Barn- och
utbildningsförvaltningen. 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.
Att förändra, utveckla och eventuellt bygga om och till Bergagårdsskolan kommer att
medföra ökade kostnader för förvaltningen. Om kommunen vill skapa hållbara
läromiljöer och långsiktigt kostnadseffektiva lokallösningar går de inte att komma
ifrån. Fastighetsägarens ansvar för renovering och underhåll blir avgörande för hur
man skall fortsätta processen.

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, referensgrupper eller remissförfarande.
Interna intressenter
Barn och elever
Föräldrar till barn i skolåldern
Pedagogisk personal
Elevhälsa
Administration buf
Vaktmästeri
Kulturskola
Kostenheten
Lokalvårdsenheten
Fritid och kultur
Riskhanteringsenheten
Plan- och byggnadsenheten
Miljö- och hälsoskydd
VA-enheten
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Trafikenheten
Renhållning och återvinningsenheten
Externa intressenter
Hönö öråd
Rådet för hälsa och trygghet
Föreningen mot bättre vetande
Öckerö IF
Hönö IS
De tio öarnas segelsällskap
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
Friluftsfrämjandet Öckerö, lokalavdelning
Öckeröarnas naturskyddsförening
Hönö hembygdsförening
Öagillet
Hönö 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

ANALYS OCH REKOMMENDATIONER
Arbetet i programgruppen under våren har gått mycket bra. Stämningen och
kreativiteten har varit god och alla har bidragit, var och en utifrån sina
förutsättningar, för att utforma behovsbeskrivningen. Det finns säkert motstridiga
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idéer och viljor på sina håll i rapporten och de har medvetet få stå kvar där för att visa
att det här inte är enkelt och entydigt. Men ur ett helhetsperspektiv hänger det ihop.
Här finns en tydlig viljeinriktning och en kurs framåt som delas av alla i gruppen
oavsett om man är lärare, elev, förälder eller rektor. Den som tar del av hela
behovsbeskrivningen bör få en god bild av var verksamheten står och vart den är på
väg. Avslutningsvis känns det naturligt att återknyta till Barn- och
utbildningsförvaltningens vision för skolutveckling som presenterades inledningsvis.
Den gäller för alla kommunens förskolor och skolor.
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.
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.
För beslutsfattaregäller det nu att ta ställning till
 Beslut om förstudie - arkitekt
 Fastighetsägarens planer för renovering och underhåll
 Överväga att öka kapaciteten på Bergagårdsskolan för att ta emot fler elever
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