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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 och 
Brattebergsskolan på Öckerö och är första steget i denna förändring. I nästa fas ingår 
en översyn av förutsättningarna för verksamheten på Björkö förskola och skola samt 
Bergagårdsskolan. 
 
Av flera skäl har barn- och elevantalet ökat på Björkö de senaste åren. Det ställer nya 
krav på lokalerna och den tillfälliga modulerna har byggts ut redan efter ett och ett 
halvt år. Kommunens översiktsplan pekar återigen på Björkö som ett tillväxtområde. 
Efterfrågan på tomtmark och bostäder på ön är stort och här finns möjlighet för 
kommunen erbjuda mark. Det gör det angeläget att påskynda arbetet med att utreda 
lokalernas förutsättningar för lärande på lång sikt.  

 

UPPDRAGET 
Barn- och utbildningsnämnden överväger under våren 2015 att ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja en utredning och göra en behovsbeskrivning avseende Björkö 
förskola och skola med målet inställt på ändamålsenliga lokaler anpassade till dagens 
läroplan och modern pedagogik. Behovsbeskrivningen skall utarbetas under hösten 
2015 och överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden senast 31 januari 2016. 
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. 
 
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 
Björkö 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 beprövad erfarenhet och goda exempel.  
 

 

PROGRAMGRUPPSARBETE 
 

Syfte 

Programgruppens arbete skall syfta till att ge bästa möjliga förutsättningar för 
lärande i framtidens skola. Programgruppens arbete skall utgå från god pedagogik 
och god arbetsmiljö. 



 4 

 
Mål 

Mål för programgruppen är att under hösten 2015 utarbeta en behovsbeskrivning 
som skall och överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden senast 31 januari 2016. 
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.  
 
Arbetsmöten 

Gruppen träffas för arbetsmöten. Normalt ligger de 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 

Förslag till kalendarium för höstens arbete 

 
Programgruppsmöte 1 
14 september 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 
 
Studiebesök på skolor i Göteborgsområdet 
Oktober 2015  
 
Programgruppsmöte 2 
Uppföljning av studiebesök  
Analys enligt Rosan Bosch ikoner 
20 oktober 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 
 
Programgruppsmöte 3  
Elevråden presenterar sina arbeten  
Fokusgrupper inne- och utemiljö 
Inkludering och specialpedagogik  
25 november 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 
 
Programgruppsmöte 4 
14 januari 201, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 

http://www.skolhuockero.com/
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Behovsbeskrivningen överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden 
31 januari 2016   
 
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 i samband med arbetet. 
 
Uppföljning 

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

Projektet utvärderas i samband med projektavslut. 
 
Kontaktlista programgrupp Björkö förskola och skola 

Namn Funktion E-post Mobil 

Britt-Marie 

Bertrandsson 

Rektor britt-
marie.bertrandsson@ockero.se 

0706-905840 

Frida Ekberg Specialpedagog frida.ekberg@ockero.se 
 

0706-968225 

Karolina Larsson Lärare förskola karolina.larsson@ockero.se 
 

 

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

 

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

 

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

 

Madelene 
Kristiansson 

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

 

 Elever åk F-6   

Håkan Wergeni Förälder info@bjorkoskolverk.se  

Owe Gissleholm Förälder  owe.gissleholm@volvo.com  

Theresa Ekman Förälder  theresa.ekman@pead.se  

Annie Hohlfält Förälder  annie.hohlfalt@gmail.com  

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

Anna Törnqvist Förälder anna.tornqvist@alexanderssons.s
e 

 

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

Jeri Svensson Tf . kostchef Jeri.Svensson@ockero.se  

Peter Albinsson ÖBO-projektchef peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 070-6906381 

mailto:frida.ekberg@ockero.se
mailto:karolina.larsson@ockero.se
mailto:Maria.semrenkyldal@ockero.se
mailto:ulla.davidsson@ockero.se
mailto:sara.tillander@ockero.se
mailto:madelene.kristiansson@ockero.se
mailto:madelene.kristiansson@ockero.se
mailto:info@bjorkoskolverk.se
mailto:owe.gissleholm@volvo.com
mailto:theresa.ekman@pead.se
mailto:annie.hohlfalt@gmail.com
mailto:helena.hjertberg@vh
mailto:anna.tornqvist@alexanderssons
mailto:mikael.johannesen@ockero.se
mailto:peter.albinsson@ockero.se
mailto:torben.ferm@ockero.se
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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 
Björkö skola och förskola 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. 
 
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. 

 

LÄGESBESKRIVNING ÖCKERÖ KOMMUN 
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 

 

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     2015-07-14 

 

    

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 

Björkö 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 

                 

Totalt 166 140 155 128 115 118 113 822 

Skola/Förskola Fsk År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 Totalt 

Ankaret 19 19 22 14 23 26 19    142 

Bratteberg        144 131 114 389 

Bergagård 25 40 30 44 47 34 48    268 

Björkö skola 20 21 24 18 26 22 27    158 

Fotö skola 5 8 12 10 0 9 0    44 

Heden skola 28 32 26 24 28 21 24    183 

Hälsö skola 1 6 7 7 8 11 6    46 

Knippla skola 3 1 0 4 1 0 0    9 

Kompassen 27 27 21 25 27 25 24    176 

Rörö skola 2 1 2 2 4 0 3    14 

           1429 
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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 bostadsförsörjningprogram 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.  

 
 
Ur Öckerö kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 
 
På Björkö finns två positiva planbesked innehållande bostäder. Vitsippevägen in-nehåller 
både villor och flerbostadshus totalt cirka 30 bostäder och ett planbesked för ett 
flerbostadshus med seniorbostäder om cirka 24 lägenheter och intilliggande fastighet med 
tio bostäder.  
Björkö står för kommunens största mark-reserv. Planeringen efter perioden 2015-2020 har 
fokus på Björkö och ett arbete med en fördjupning av översiktsplan för området söder om 
samhället pågår. Områ-det bedöms kunna innehålla upp till 400 bostäder på lång sikt. 
Fram till 2020 be-räknas cirka 20 bostäder kunna byggas.  
På Kalvsund pågår idag ett arbete med förtätning vid den gamla skolan. Bebyggel-sen är 
blandad och det kan tillkomma cir-ka 15 bostäder både i form av flerbostads-hus och som 
villor.  
 
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 
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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.                 
 
 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Rörö förskola och skola  400 35 11,4 

Knippla förskola och skola  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 

Minnesstensskolan  539 55 9,8 

Ankarets skola  1250 128 9,8 

Hedens förskola och skola  3000 208 14,4 

Berggårdsskolan  3100 262 11,8 
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Kaprifolens förskola  488 38 12,8 

Vipekärrs förskola  964 95 10,1 

Fotö förskolor och skola  1200 67 17,9 

Hemvärnsvägen 52  120   

Almelunden  186   

Summa  20985 1780 11,8 

 

 

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 
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 
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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 om- 
eller nybyggnation. 

 
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. 

Telefonpla Stockholm – Rosan Bosch Design 
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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. 
 

 

 

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. 
 

Telefonplan Stockholm – Rosan Bosch Design 
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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?                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Studiehallen i mitten 

Undr 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. 
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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. 
 
 

 
 

 

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. 
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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 som på ett effektivt sätt kombinerar olika typer 
av rum och försöka skapa en variationsrik lärandemiljö som där såväl grupper som 
individer kan hitta den plats dom 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. 
 

 
 

 

VERKSAMHETSIDÉ BJÖRKÖ  
Det är här gruppens arbete kommer att synas allra mest. Under 
programgruppsmötena och däremellan kommer vi att arbeta mycket i workshopform 
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för att få fram så många tankar och idéer som möjligt som vi successivt för in här. 
Nedan ser du några tänkbara rubriker  
 

 
 
Inkludering 

Lokalerna skall utformas så att samverkan mellan förskola, förskoleklass, grundskola, 
särskola, gymnasieskola och kulturskola främjas… 
 
Miljö 

I kommunen finns en tradition av att arbeta med natur och miljö i lärandet  
Utemiljön skall utformas med omsorg så att den kan ge stöd till det pedagogiska 
arbetet och stimulera till lek och fysisk aktivitet… 

Kost 

En god kostmiljö skall eftersträvas i alla delar… 
 
Tillgänglighet 
Lokalerna skall vara tillgängliga för alla…  
 
Säkerhet 
Säkerheten för barnen skall vara hög. Trafiklösningar skall utformas så att konflikter 
inte uppkommer vid lämning och hämtning av de yngre barnen. Transporter till och 
från byggnaden skall ske i en avskild zon. Tomten skall vara…  

 

Utemiljö 

Utemiljön skall utformas med omsorg så att den kan ge stöd till det pedagogiska 
arbetet och stimulera till lek och fysisk aktivitet… 
 

Myndighetskrav 

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

 Samhällsbyggnadsenheter 
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 Riskhanteringsenheten 

 Miljö- och Hälsoskydd 

 Arbetsmiljöverket 
 
Kvalitet 

Hela projektet skall kvalitetssäkras. En separat kvalitetsplan för hela projektet skall 
utarbetas där alla delar av projektets faser skall belysas. Detta gäller även själva 
verksamheten. 
 
Nyttjandetider 

Vardagar 06.00-18.00. Lokalerna nyttjas viss kvällstid för personal- och 
föräldramöten. De skall också vara möjliga att använda för annan verksamhet under 
kvällstid och helger. 
 
Beräknat elevantal  

Lokalerna skall bereda plats för cirka XXX  barn i åldrarna X-X år. Förskola, 
Förskoleklass, Fritidshem, grundskola, särskola och kulturskola 
 
Inredning möbler och utrustning 

ÖFAB ansvarar för fast inredning. Verksamheten ansvarar för lös inredning och 
möblering. 
 

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 

Nuvarande skolhus ligger inbäddade i ett villaområde och förutsättningarna för att 
expandera där är begränsade. 
 

 

Lokalprogram 

Utifrån en behovsbeskrivning och verksamhetsidé kan ett lokalprogram upprättas. 
Här nedan är exempel på hur lokalprogrammet såg ut i behovsbeskrivning Bergagård 
i 2015. 
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1 st  Skolrestaurang   Måltid och gemenskap. 

Möjlighet att servera frukost, 
lunch och mellanmål. 

200 m2  

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

60 m2  

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

45  m2  

2 st Konferensrum Mötas, lära och utveckla. 15  m2  
1 st  Mötesplats/Studieyta

/Elevcafé 
Mötas, skapa lära, fika  m2  

1 st Bibliotek/Mediatek Läsa och lära.  m2  
1 st 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. 

100 m2  

1 st Arbetsrum/kontor  Kulturskola administration 10 m2  
2 st Förråd  Kulturskola X m2  
3st Studio Öva och lära, spela in. 10 m2  
1 st NO-lab Lära och laborera. NO-lab 

kombineras med 
hemvist/temarum 

58 m2  

1 st NO-prep Förvara och preparera. 10 m2  
1 st  Bildsal Bild och Ateljé, Kan 

samutnyttjas med textilslöjd. 
58 m2  

1 st Idrott och hälsa Lärande rörelse i hall, gym, 
biutrymmen och omklädning 
Förutsättningar för 
utomhusidrott  

1300 
m2 

 

3 st Personalarbetsrum För personal i anslutning till 40 m2  

Antal Rumsbenämning Funktion Rikt-

märke 

Totalyta 

16 st  Hemvist/klassrum i 
kombination med 
temarum 
 

Lära, leka, samlas, skapa, pentry 58 m2  

16 st Grupprum Leka, skapa och lära, 
specialpedagogik. 

5-15 m2  

8 st Förråd Förvaring av läromedel och 
material 

5 m2  

8-16 
st 

Kapprum Förvaring av ytterkläder, tork, 
grovkök. 

30 m2  

26 st WC  1,7 m2  
6 st RWC Toalett för funktionshindrad  5 m2  
5 st WC För personal 1,7 m2  
4 st  Samtalsrum Utvecklande samtal 10 m2  
1 st Slöjd/Teknik/Verkst

ad/Maker Space 
Trä och metall, virkes förråd, 
ytbehandling och smedja 

120 m2  

1 st  Slöjd/ateljé Textil och ateljé, förråd  90 m2  
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avdelningen. 
1 st Omklädning Omklädning, dusch och toalett 

för personal. 
15 m2  

1 st Vilrum/samtal  5  m2  
1 st Vaktmästeri Mottagning, verkstad, kontor, 

Centralt läge, nära 
varuintag/transportvägar 

20 m2  

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

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

10 m2  

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

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

10 m2  

1 st  Samtalsrum/ 
konferensrum 

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

10 m2  

2st Administration Arbets- och mottagningsrum för 
ledning, administration, 
ekonomi. 

10 m2  

1 st  Miljörum Sophantering och källsortering 
för återvinning, 

15 m2  

4st Uteförråd Lekredskap och barnvagnar  12 m2  
     
Summa  
 
 
 

BEFINTLIGA LOKALYTOR OCH FUNKTIONER 
Här finns möjlighet att komplettera Behovsbeskrivningen med en inventering och 
bedömning av befintliga lokaler ett pedagogiskt perspektiv, ur ett 
arbetsmiljöperspektiv och ur fastighetsägarens perspektiv. 
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I området ligger idag Västergårdsskolan med huvudbyggnad, moduler och idrottshall 
samt Solhagens förskola.  Dessutom finns Björkdungens föräldrakooperativa förskola 
samt Svenska Kyrkans förskola. 
 

INTRESSENTANALYS 
Intressentanalysen listar alla som kan vara intresserade av att delta eller följa 
projektet. Alla kan inte ingå i projektgrupper eller programgrupper men väl följa 
arbetet genom till exempel protokoll eller referensgrupper.  
 
Interna intressenter 

barn och elever  
föräldrar till barn i skolåldern 
pedagogisk personal 
elevhälsa 
administration buf 
vaktmästeri 
kulturskola 
kostenheten 
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lokalvårdsenheten 
kultur och fritidsförvaltningen 
riskhanteringsenheten 
plan- och byggnadsenheten 
miljö- och hälsoskydd 
va-enheten 
trafikenheten 
renhållning och återvinningsenheten 
 
Externa intressenter 

samtliga öråd 
rådet för hälsa och trygghet  
föreningen mot bättre vetande 
öckerö if 
hönö is 
de tio öarnas segelsällskap 
gf kuling 
hönö tennissällskap 
sisk 
skärgårdens hockey-84 
öckerö ibk 
öckerö roddförening 
öckerö schacksällskap 
öckerö skytteförening 
vg-regionen 
lokala företag  
svenska kyrkan 
frälsningsarmén 
hönö betelförsamling 
hönö missionsförsamling 
öckerö filadelfia 
öckerö missionsförsamling 
friluftsfrämjandet öckerö, lokalavdelning 
öckeröarnas naturskyddsförening 
hönö hembygdsförening 
öagillet 
öckerö hembygdsförening 
öckerö hemslöjdsrote 
öckeröarnas släktforskningsförening 
öckerö musiksällskap 
dhr öckeröavdelning 
fub öckerö 
hjärt- och lungsjukas förening i öckerö kommun 
rmr öckeröavdelning 
öckerö astma- och allergiförening 
hönö pro 
rpg - riksförbundet pensionärsgemenskap 
spf 10 öar 
hönö vi unga 
vuxenvandrarna öckerö 
öckerö anhörigförening 
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öckerö vind ekonomisk förening 
 

RISKBEDÖMNING 

En riskbedömning avseende projektet skall göras i ett tidigt skede 
 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Några beslut om större lokalförändringar på Björkö förskola och skla är inte tagna. 
Ingen budget är fastställd. Beslutsfattare kommer att ta del av behovsbeskrivningen 
innan beslut om åtgärder tas. 
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