Anmäl dig tidigt
– läs om våra rabatter på baksidan!

FRAMTIDENS SKOL- OCH
FÖRSKOLEMILJÖER 2016
Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för
moderna arbetssätt i skolan
KONFERENS 14-15 MARS • SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM
UR INNEHÅLLET
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Att framgångsrikt planera för framtidens skola, dess miljöer
och plats i samhället
Strategisk lokalresursförsörjning – så tar du ett helhetsgrepp
kring verksamhet, lokaler och ekonomi för bästa resultat
Planering och lokalutformning – så skapar du framtidens
lärmiljöer och samtidigt bygger in en flexibilitet för skiftningar
i elevantal och arbetssätt i skolan

Källa: Archus

Arkitektur, lokalutformning och inredning som stöttar pedagogiken och målen i skolan samt bidrar till en trygg skolmiljö
där eleverna får arbetsro
Hur du genom en tydlig process för dialog och samverkan får
ut maximalt av om- eller nybyggnationen
Boverkets nya vägledning för utemiljöer – vad du behöver ta
hänsyn till i arbetet med att skapa trygga och stimulerande
utemiljöer för barn
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Arkitekt
Sweco Architects
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Per Falk
IT-strateg och
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Upplands Väsby
kommun

IELLT
SPEC EN
D
INBJU

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL
Mia Bergström, Lokalplaneringschef, Huddinge kommun
Åsa Machado, Arkitekt, Origo arkitekter
Håkan Lindblom, Projektchef, Huge fastigheter
Fredrik Haux, Utredare för miljöhälsa, Folkhälsomyndigheten
Anna Lidvall Gräll, Chef lokalenheten, Stockholms stad
Peo Cronqvist, Lokal- och miljöansvarig, Lidingö stad
Elisabet Fredriksson, Arkitekt, AIX Arkitekter
Anna Kovacs, Arkitekt, Archus Arkitekter
Margareta Löfgren, Arkitekt, Archus Arkitekter
Tomas Lindgren, Projektchef, Kommunfastigheter Knivsta AB
Ina Lindén, Områdeschef, Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning
Charlotte Geijer, Pedagogista, Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning
Beata Modigh, Förskolechef, Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning
Peter Sund, biträdande rektor, Nyköpings kommun

Källa: AIX Arkitekter AB

Anna Törnquist
Arkitekt
Törnquist &
Törnquist AB
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Petter Åkerblom
Universitetslektor i
landskapsarkitektur,
agronomie doktor i
översiktlig planering
Movium

ORDFÖRANDE
Björn Sundberg
Kapacitets- och investeringsansvarig,
barn- och ungdomsförvaltningen
Järfälla kommun

Sagt om Framtidens skol- och förskolemiljöer
”Jag skulle rekommendera dessa två dagar”
”Bra och engagerade föreläsare med stor förankring i
verkligheten. Många bra nya uppslag att ta med sig från
dessa två dagar”
”Innehållet av alla områden var perfekt, mycket mera än man
förväntar sig”

De fyra senaste konferenserna har fått 4,2 i snittbetyg.
Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5

Arrangeras av:
BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2016
KONFERENS 14-15 MARS • SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM
Källa: AIX Arkitekter AB

MÅNDAG 14 MARS 2016

09:30 Registrering och morgonkaffe
10:00 Ordföranden Björn Sundberg, Kapacitets- och
investeringsansvarig, barn- och ungdomsförvaltningen,
Järfälla kommun inleder konferensen
Björn Sundberg har fått 4,2 i snittbetyg på två av våra
tidigare konferenser (skala 1-5)

• Resultatet av tillsynen, vilka problem som finns och möjliga
lösningar
Fredrik Haux
Utredare
Folkhälsomyndigheten
I arbetet med att förbättra inomhusmiljön i skolor och förskolor så
är det viktigt att veta vad miljöbalken ställer för krav och hur du ska
tolka Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Fredrik går igenom det
senaste inom regelverket och hur du förhålller dig til uppgiften att
säkerställa en god inomhusmiljö i skola och förskola.

12:00 Lunch och nätverkande
Sagt om Björn som ordförande på Framtidens skol- och
förskolemiljöer:
”Bra blandning mellan ordförande och egna praktiska idéer som han
delade med sig av”
”Viktigt att ha en bra moderator - Björn var bra”
”Tydlig och vältalig. Intressant och behaglig. Höll sig till ämnet.”

PRAKTIKFALL

10:10 Lokalplanering i nära samverkan mellan
samhällsbyggnad och utbildning för att nå en hållbar
utveckling av staden, skolan och dess lokaler

• Effektivare planeringsprocess i samverkan – en förutsättning när
Huddinge kommun förtätas och bygger skolor och förskolor för
framtiden
• Hur vi bedömer vårt behov av att bygga om eller att bygga nytt
• Kostnadseffektiv byggnation av skolor och förskolor

Planering och byggnation av flexibla och trygga
skolmiljöer i kombinerad skola och förskola

• Att planera för en framtidsinriktad lärmiljö och möjliggöra nya
arbetssätt i skolan
• Trygghet och studiero i skolan – så har vi arbetat för att öka
tryggheten och gemenskapen på skolan
• Flexibla klassrum istället för hemklassrum – att utforma skolan
som en gemensam helhet
• Verksamhet, lokaler och ekonomi – ett helhetstänk! Resultatet av
en god samverkan
Mia Bergström
Lokalplaneringschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Huddinge kommun
Åsa Machado
Arkitekt
Origo Arkitekter

Håkan Lindblom
Projektchef
Huge fastigheter

Genom en nära samverkan mellan samhällsbyggnad och utbildning
arbetar Huddinge kommun med att lägga grunden för en hållbar lokalförsörjning. I tider av förtätning och snabb tillväxt ligger fokus på att nå
en kostnadseffektiv byggnation av skolor och förskolor samtidigt som
man vill erbjuda en trygg och inspirerande lärmiljö. Hör om erfarenheter av programarbete och projektering av nya Glömstaskolan.

11:20 Bättre inomhusmiljö i skolan – lagens krav, tillsyn
och lösningsfokuserade arbetssätt

• Miljöbalkens krav på skolor och förskolor – detta behöver du
känna till
• Vilken är Folkhälsomyndighetens roll?
• Inspektion av skolor – ta del av aktuellt projekt om inomhusmiljön
i skolan

PRAKTIKFALL

13:00 Lokal- och kapacitetsplanering för att möta
efterfrågan och skapa ändamålsenliga och effektiva
skollokaler

• Så arbetar vi strategiskt med bedömning av efterfrågan på
platser och förändrad konkurrenssituation samt med hur vi ska
utveckla våra skollokaler
• Ökad efterfrågan på platser och lokalernas effektivitet – så
arbetar vi med effektivisering och lokalernas kapacitet
• Verktyg för kapacitetsinventering och kapacitetshöjande åtgärder
• Planering av utemiljöerna – så gör vi skolgårdarna kvalitativa och
attraktiva trots begränsad yta
Anna Lidvall Gräll
Enhetschef, lokalenheten
Stockholms stad
Stockholms stad växer och behovet av platser i förskola och skola
ökar. Anna är enhetschef på lokalenheten och berättar om stadens
arbete med kapacitetsplanering och lokalplanering i tider av expansion. Hon kommer också att berätta hur man utvecklar skolans
utemiljöer för att nå en bra kvalitet och miljö, trots en begränsad yta.

SPECIELLT INBJUDEN				
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• Hur flerplansförskolor kan skapa nya möjligheter till en attraktiv
och kreativ lärmiljö
• Att bygga en optimal arbetsmiljö som kännetecknas av hög
funktionalitet och trygghet
• Barn och ljus i förskolan – upptäck möjligheterna med passivhusförskolor
• Hedlunda förskola – Norrlands första passivhusförskola, ett gott
exempel på en hållbar och giftfri förskola med inspirerande lärmiljö
Jonas Kjellander
Arkitekt
Sweco Architects
I Umeå ligger idag världens nordligaste internationellt certifierade
passivhus, Hedlunda förskola – en nybyggnation där barnens utveckling och fantasi står i fokus. Visionen har varit att skapa en planlösning
som gör det lätt att orientera sig i byggnaden och där samtliga material är giftfria och nästan alla är förnybara. Hedlunda Förskolan har
blivit utsedd som referensprojekt ”Best Practice” inom EU-projektet
MountEE3, ett projekt där EU-länder samarbetar för att öka
kompetensen inom energieffektivitet och hållbart byggande.
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14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL

Vinna
r
stads e av Lidin
gö
arkite
ktu
2014 rpris

15:20 Modern, flexibel och kvalitativ lärmiljö i Lidingö
stad – erfarenheter från en uppskattad F6 skola

• Så har vi utformat vårt funktionsprogram för skolan och förskolan
i syfte att höja måluppfyllelsen och skapa en skola som är hållbar
på lång sikt
• Kvalitet i alla led – att få den pedagogiska tanken att finnas med
hela vägen från idé till färdig skolbyggnad
• Från läroplan till rum – hur vi tolkade läroplanens och funktionsprogrammets pedagogiska visioner till lokaler och vad som rent
tekniskt var möjligt att genomföra
• En skola för fler – dessa blev möjligheterna för samutnyttjande av
skolornas lokaler och hur det fungerar
Peo Cronqvist
Lokal- och miljöansvarig
Lidingö stad

Nya n

atio

riktlin nella
16:10 Gör plats för barn och unga – nya
jer
nationella riktlinjer för stimulerande och
ändamålsenliga skolgårdar och förskolegårdar

• Vad innebär Boverkets ”Allmänna råd och tillhörande vägledning
för stadsplanering på barns och ungas villkor”?
• Vilka blir konsekvenserna för dig som planerar ny-, till- och
ombyggnader av skolor och förskolor?
• Principer för utformning av trygga och stimulerande utemiljöer
• Metoder och verktyg för förvaltning av skolgårdar och förskolegårdar med kvalitet
• Om barns rätt att bli tillfrågade och vad man kan göra för att ta
del av barns expertkunskaper
• Så kan du arbeta för att barns friytor ska säkras på lång sikt
Petter Åkerblom
Argonomie doktor, landskapsarkitekt MSA
Movium
Petter är landskapsarkitekt med ansvar för frågor om utemiljöer
för barn och unga på Tankesmedjan Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet. Moviums uppgift är att samordna, utveckla och
kommunicera kunskap om stadsutveckling med barnperspektiv.
Petter ansvarade för Moviums insatser Boverkets och Moviums
vägledning Gör plats för barn och unga! för planerare, bygglovhandläggare, projektörer och förvaltare inom planering, utformning
och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Movium har även
tagit fram en inspirationsskrift för den kommunala fastighetsorganisationen om skötsel och underhåll av skolgårdar och förskolegårdar
på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, samt underlag till
Strålsäkerhetsmyndigheten om UV-skyddade utemiljöer.

17:10 Konferensdagen avslutas

TISDAG 15 MARS 2016

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Ordföranden inleder den andra konferensdagen
09:10 Energieffektivitet, pedagogiska skolmiljöer
och en god arbetsmiljö – hur får vi det att gå ihop?
Erfarenheter från Högåsskolan i Knivsta

Där det tidigare stod en skola från 70-talet står nu nya Rudboda
skola. Lidingö stad har satsat på en kvalitativ skola med höga
miljömål, generösa lokaler för eleverna och en ny stor idrottssal som
även kan användas av föreningslivet. Hör om ett framgångsrikt skolbyggnadsprojekt från funktionsprogram till en nyttoskapande skola.

17:00 Konferensdagen sammanfattas

Passa på att nätverka och utbyta
erfarenheter med kollegor från
hela landet!

PRAKTIKFALL

Elisabet Fredriksson
Arkitekt
AIX Arkitekter

SPECIELLT INBJUDEN

Välkommen till mingel!

• Passivhustekniken ställer stora tekniska krav på byggnaden
– hur påverkar det utformningen av en inspirerande och kreativ
lärmiljö?
• Blir det dyrare än att bygga en traditionell skola?
• Vad säger lärarnas om sin arbetsmiljö?
• Ljud, ljus och ventilation – vad som krävs för att bygga en hållbar
skola med hög komfort och ett bra inomhusklimat året runt
Tomas Lindgren
Projektchef
Kommunfastigheter i Knivsta AB
Anna Kovacs
Arkitekt
Archus Arkitekter

Margareta Löfgren
Arkitekt		
Archus Arkitekter

Passivhustekniken ställer stora krav på byggnaden - hur kan vi
bemöta dessa krav i en skolbyggnad? Hur påverkas planlösningen
mot en traditionell svensk skola? Påverkas ekonomin av högställda
krav på utförande och material? Hör om utformningen av framtidens skolmiljöer på Högåsskolan i Knivsta (F6), en skola som är
certifierad av den internationella Passive House Institute (PHI) och
som byggdes i samarbetsform partnering.

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL

10:30 Social hållbar utveckling och minskad
segregation när fyra skolor slogs samman till en

• Hur kommer det sig att Nyköpings kommun vågade slå ihop
populära skolor med skolor från mer socialt utsatta områden?
Hur började det?
• Hur vi har arbetat med processen för att sammanföra de olika
skolorna och dess kulturer till en gemensam helhet
Peter Sund
Biträdande rektor
Nyköpings kommun
Nyköpings kommun har uppmärksammats för sina satsningar på
minskad segregering och socialt utanförskap. En av de lyckade
satsningarna var att slå ihop fyra kommunala högstadieskolor till en.
Peter är biträdande rektor på nya Nyköpings högstadium och berättar om beslutsgången och processen med att sammanföra fyra
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äldre skolor till en ny högstadieskola. Nyköpings högstadium blev
färdig-byggd till terminsstarten hösten 2014 och tar emot runt 1250
elever.

PRAKTIKFALL

11:20 Barnen och pedagogerna som resurs för att
förbättra den fysiska miljön och därigenom göra miljön
till den tredje pedagogen
• Hur arbeta med barn och förskollärare i planeringen av förskolans
miljöer för att hitta innovativa och kostnadseffektiva förbättringsmöjligheter?
• Metoder och verktyg för att göra barn och personal delaktiga i
planeringen av de egna förskolegårdarna
• Den pedagogiska miljön som aktiv agent i arbetet med barns
lärande och utveckling
Ina Lindén
Områdeschef
Västra Göteborgs
stadsdelsförvaltning

Charlotte Geijer
Pedagogista
Västra Göteborgs
stadsdelsförvaltning

Beata Modigh
Förskolechef
Västra Göteborgs
stadsdelsförvaltning
Det blir alltmer knappt med resurser för att utveckla en god inne- och
utemiljö i våra förskolor samtidigt som det är viktigt att kvaliteten på
förskolemiljön blir så hög som möjligt. Genom att lyfta in barnen och
förskollärarna i planeringen kan vi hitta innovativa lösningar som höjer
kvaliteten och som tar vara på miljön som pedagogisk resurs, något
som Västra Göteborgs stadsdel har utvecklat på bred front.

12:10 Lunch och nätverkande
SPECIELLT INBJUDEN

13:10 Framtidens attraktiva, it-baserade och elevaktiva
lärmiljöer – hur skapar du fysiska miljöer som stöttar
nya arbetssätt i skolan?
Framtidens lärande och nya arbetssätt
Skolan i det virtuella och robotiserade samhället
Hur skapar vi fysiska rum för det?
Få en inblick i Väsby Lärlabbs utvecklingsarbete – en inkubator
för nya arbetssätt och lärmiljöer

Per Falk är IT-strateg och processledare på utbildningskontoret i
Upplands Väsby kommun. Han jobbar med att skapa fysiska och
virtuella miljöer för lärande och är bland annat delaktig i Väsby
Lärlabbs utvecklingsarbete för att stimulera till nya arbetssätt och
utveckla den fysiska lärmiljön i skolan. Per har en bakgrund som
lärare i Nacka kommun. År 2011 fick han Nackas innovationspris
för sina insatser för en mer relevant skola för eleverna och arbetet
med att utveckla globala lärmiljöer utan väggar.

14:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande
SPECIELLT INBJUDEN

14:30 Vilka tendenser ser vi idag vad gäller utformningen av skolor och dess lärmiljöer? Exempel på
hållbara skolmiljöer för framtiden

• Hur bör vi tänka och planera för att bygga de skolor vi vill ha i
framtiden?
• Vad kännetecknar en god och framtidsinriktad lärmiljö?
• Att översätta pedagogiska visioner till färdiga skolbyggnader
– viktiga nycklar för att lyckas
• Framtidens lärmiljöer – exempel på intressanta skolprojekt och
vad vi kan lära av dem
Anna Törnquist
Arkitekt
Törnquist & Törnquist AB
Anna är arkitekt och föreläsare med mångårig erfarenhet av projekt
inom skola och framtidens lärmiljöer. Under anförandet kommer
Anna att berätta om trender och tendenser kring framtidens skola
och lärmiljöer utifrån uppmärksammade skolprojekt i Sverige.

15:30 Konferensen sammanfattas
15:40 Konferensen avslutas

Källa: AIX Arkitekter AB

•
•
•
•

Per Falk
IT-strateg och processledare
Upplands Väsby kommun
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Under konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer får du:
• Öka dina kunskaper om hur du bygger upp en process och framgångsrika arbetssätt för strategisk lokalresursplanering
• Inspiration till hur du når en ökad samordning internt för att hitta möjligheter till att utveckla din kommuns skolor och förskolor
för att möta ett förändrat lokalbehov
• Fördjupa dig i planering och utformning av framtidens skol- och förskolelokaler för att skapa attraktiva lärmiljöer och lokaler som
är flexibla och långsiktigt hållbara
• Uppdatera dig inom fungerande metoder för samverkan och dialog under byggnation av skolor och förskolor för att nå målen
kring ekonomi, teknik och pedagogik i projektet
• Ta del av kreativa metoder för att modernisera befintliga skolor och förskolor samt deras inne- och utemiljöer
• Nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga
att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna
dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper
dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften.
Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att
erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 %
nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner
eller detta evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.
Källa: Archus

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl
under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina
behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!
Janne Huttunen
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se
Källa: Archus

Källa: AIX Arkitekter AB
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Anmälan till: FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2016
Tid & plats

Pris

Konferens 14-15 mars 2016
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej
kombineras med andra erbjudanden.

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du
bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Allmänna villkor

Priser och betalningsvillkor
Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller
enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %.
Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats
Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din deltagarplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor (21 dagar) före evenemangets startdatum. Vid avbokning senare än 3 veckor (21 dagar) från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis.
Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evenemang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om 1.000 kr. På vissa av våra konferenser kan
deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och
om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så
kallad ”No-show” avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften 1.500 kr.
Information om behandling av personuppgifter
Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som
används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma
att delas med Ability Partners samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall
användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftansvarig, Ability
Partner Europe AB, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm eller via e-post: info@abilitypartner.se.

Period

Pris

Ordinarie

Rabatt

Boka senast 5 februari
Konferens

6.980 kr

8.480 kr

1.500 kr

Boka senast 4 mars
Konferens

7.780 kr

8.480 kr

700 kr

Boka efter 4 mars
Konferens

8.480 kr

-

-

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar
person 3, 4, 5 osv endast 5.980 kr för konferensen.

99%

Alla priser är exkl. moms.

Anmäl dig idag!
Webb: www.abilitypartner.se
E-post: bokning@abilitypartner.se
Telefon: 08-694 91 00 Fax: 08-694 91 04
Traditionell post: Ability Partner,
Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm

der
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Inspireras av flera
högaktuella praktikfall!

Fotografering och filmning
Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan
komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare
godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på
dessa sätt.
Övrigt
Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av
enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också
rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för
erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka deltagande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Källa: Archus
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