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UR INNEHÅLLET 

• Framtidens skol- och förskolemiljöer – hur svara upp mot behoven?
• Prognostisering, kapacitetsplanering och att skapa flexibla lösningar
• Framtidens lärmiljöer – arkitektur, möblering och inredning för ökat lärande och hälsa
• Planering i tidiga skeden – att lägga grunden för en lyckad byggnation
• Att lyckas med samnyttjande och kvalitativa miljöer för flera verksamheter

4,2 i snittbetyg de  

senaste 5 åren

Erfarenheter och  lärdomar från   Finland



ONSDAG 18 OKTOBER 2017

09:30 Registrering samt kaffe, te och smörgås 

10:00 Konferensens moderator Ante Runnquist, Change 
& Learning Manager, Codesign inleder konferensen

Ante har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att förstå 
förutsättningarna för lärande. Först många år som 
student, sedan lärare, sedan som ledare och nu, 
Change & Learning Manager på Codesign med fokus på 

lärmiljöer. Antes fokus har under de senaste åren varit alla aspekter 
av lärmiljöer: sociokulturell, intellektuella, fysiska och digitala och 
där förbättrade studieresultat bygger på att vi driver utveckling i 
alla dimensioner på ett samordnat sätt. Ett av hans uppdrag på 
Codesign är att han är projektledare för planering och byggnation av 
en ny F6 skola i Bjuvs kommun. Ett projekt med tydlig målsättning 
om att utvecklingen av skolans verksamhet och dess lokaler ska gå 
hand i hand.

PRAKTIKFALL
10:10 Att kraftsamla för att möta framtida lokalbehov 
• Hur kan man nå en ökad effektivitet och nytänk i skolbyggnationen?
• Hur säkrar vi att vi möter framtida lokalbehov?
• Hur når vi en hög måluppfyllelse med de skolor som byggs?

Thomas Eriksson
Biträdande enhetschef med ansvar för utbildningsförvaltningens 
lokalplaneringsgrupp
Stockholms stad 

Thomas Eriksson är biträdande enhetschef med ansvar för lokal-
planeringsgruppen inom Stockholm stads utbildningsförvaltning. 
Stockholms stad är en av Sveriges största hyresgäster och  
planeringsgruppen arbetar bland annat med behovsanalyser för 
ny-, om och tillbyggnad av skolor. Thomas har en bred erfarenhet 
av kommunal verksamhet, både i och utanför Stockholm och har 
under sina år på utbildningsförvaltningen haft olika tjänster med 
anknytning till lokalförsörjning.

EXPERTANFÖRANDE
11:00 Prognostisering, kapacitetsplanering och flexibla 
lösningar i skolor och förskolor
• Hur hantera utmaningen med att skapa fler platser i befintliga 

skolor och förskolor?
• Hur arbetar vi optimalt med prognostisering och 

kapacitetsplanering?
• Så kan vi nå en ökad flexibilitet i verksamheten för att skapa 

platser och goda lärmiljöer

Anna McLaren  
Expert lokalförsörjning och projektchef
Cowi AB

Anna McLaren är projektchef på Cowi AB. I sin roll som 
konsult, projektledare och lokalstrateg har hon utvecklat samt 
bidragit till många lokalprojekt inom kommunal verksamhet. 
Allt från praktiska projekt i tidiga skeden såsom exempelvis 
behovsutredningar, förstudier och lokalprogram till mer strategiskt 
arbete med lokalförsörjningsplaner, verksamhetsutveckling och 
organisationsutredningar.  

12:00 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
13:00 Planering i tidiga skeden och att lägga grunden 
för en lyckad skolbyggnation
• Lokalprocessen från behov till spaden i backen
• Ett ”lyckat projekt” – hur når vi det?
• Tiden före entreprenad är det som avgör allt
• Hur har skoldådet påverkat planeringen av framtida skolor och 

vårt arbete med säkerhet?
• ”Nya Sylteskolan” – en ny flexibel F9 med modern 

lokalutformning 

Inger Fredriksson
Lokalstrateg
Trollhättans kommun  

Trollhättans kommun växer och med det behovet av skolor och 
förskolor. Inger berättar om kommunens lokalförsörjning och 
pågående skolbyggnationer där du får höra om planering och 
utformning av den nya F9 skolan Sylteskolan. Sylteskolan är en 
flexibel skolbyggnad och där det utöver grundskola finns fritidsgård, 
bibliotek, idrottshall och särskola. Skolan beräknas vara klar till 
hösten 2020. Under anförandet får du också höra hur Trollhättans 
kommun har resonerat ring säkerhet i utformningen av Sylteskolan 
utifrån kommunens erfarenheter från skoldådet 2015.

EXPERTANFÖRANDE
13:50 Att bygga på vetenskaplig grund – vad kan vi lära 
av forskning och styrdokument när vi utvecklar skolans 
lärmiljöer?
• Inte bara trygghet – varför vi behöver bygga in utmaning, hälsa 

och likvärdighet i skolans lärmiljöer
• Hur hanterar vi behovet av studiero i öppna landskap?
• Exempel på klokt pedagogiskt samnyttjande av skolans lokaler  

– och en karta över fallgroparna

Frida Brismar Pålsson
Skolutvecklare och expert lärmiljöer
Paradis produktion

Frida Brismar Pålsson är skolhusplanerare och grundare av byrån 
Paradis produktion som utvecklar lärmiljöer. Inom ramen för Paradis 
produktion arbetar Frida med att säkerställa att den fysiska miljön 
stödjer lärande, trygghet, hälsa och likvärdighet i samarbete med 
arkitekt och beställare vid ny- och ombyggnation av skolor. Hon 
utbildar kommuner och andra skolhuvudmän i att göra smarta och 
hållbara val inom ramen för utbildningen ”Att beställa skola” som 
arrangeras av Forum Bygga Skola i samarbete med SKL. Hon är 
didaktisk processledare för Nya Försåkerskolan 4-9 i Östhammars 
kommun tillsammans med Origo arkitekter samt ansvarig för 
pedagogiskt programarbete i förstudien för Vibyskolan F6 Håbo 
kommun tillsammans med LINK arkitektur. Frida är också föreläsare 
och extern handledare på KTH arkitekturskola för studenter som 
ritar skolor samt medverkar i antologin ”Fokus på god skolmiljö” 
(SKL och Arkus 2017) där hon beskriver hur vi kan bygga för ökad 
likvärdighet. 

14:40 Eftermiddagskaffe och nätverkande
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PRAKTIKFALL
15:10 Planering och byggnation av skolor i praktiken  
– så uppnår Linköping effektivare lokaler och moderna 
lärmiljöer 
•  Den fysiska miljön som verktyg för att skapa effektiva och flexibla 

lokaler och som erbjuder en modern lärmiljö 
•  Vad krävs av planering och förarbete för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för projektet? 
•  Exempel: Nybyggnation, Vallaskolan – att bygga stad och skola 

för framtiden

Christer Gunnarsson
Sakkunnig, utbildningsförvaltningen
Linköpings kommun

I den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping har man byggt en ny 
grundskola för 600 elever som tas i bruk till höstterminen 2017. 
Christer Gunnarsson är sakkunnig på utbildningsförvaltningen i 
Linköpings kommun och har lång erfarenhet av lokalplanering samt 
om- och nybyggnation av skolor. Under anförandet berättar Christer 
om hur man arbetar systematiskt och utifrån analys för att skapa 
framtidens lärmiljöer. Du får höra om planering och byggnation av 
nya Vallaskolan, ett projekt som är mer än en skolbyggnation där 
man utvecklar en helt ny stadsdel. Skolan är en symbolbyggnad 
som signalerar att kunskap är viktigt och där man har lagt stor 
vikt vid att skapa en god lärmiljö och en attraktiv skolgård. Skolan 
blir en mötesplats för lärande och gemenskap samt en plats för 
kurs- och föreningsverksamhet. Byggnaden är en profilbyggnad för 
hållbarhet där skolan ska certificeras enligt Miljöbyggnad Silver.

KEYNOTE SPEAKER
16:00 Framtidens lärmiljöer – arkitektur  
som stöttar skolans pedagogik och elevers  
lärande
• Hur kan vi skapa skolmiljöer som stöttar lärande och moderna 

arbetssätt i skolan?
• Hur ser utvecklingsprocessen ut för att vi ska säkra lärmiljöer 

baserade på beprövad erfarenhet?
• Hur samarbetar vi med skolans verksamhet i utformningen av 

skolan för att skapa goda lärmiljöer?
• Framtidens lärmiljöer – lärdomar och designtrender från 

utvärderade skolor i Finland

Reino Tapaninen
Chief Architect
Finish National Board of Education

I Finland har skolbyggnaden fortfarande hög status, därtill har 
Finland en av världens bästa skolverksamheter. Under detta 
anförande kommer vi att få en inblick i hur Finland arbetar för att 
säkra goda lärmiljöer i skolorna som byggs idag. Reino Tapaninen 
är ansvarig för att utveckla och vägleda design och byggnation 
av skolor i Finland. Han har publicerat flera böcker och artiklar 
om skoldesign och arrangerat och föreläst vid flera nationella och 
internationella konferenser och seminarier om skolarkitektur. Reino 
har tidigare arbetat som arkitekt och han har en lång erfarenhet av 
utformning av skolor och förskolor.

17:00 Moderatorn sammanfattar konferensens  
första dag
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TORSDAG 19 OKTOBER 2017

08:30 Samling samt kaffe, te och smörgås

09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen

EXPERTANFÖRANDE
09:10 ”Att skapa rum för lärande” – framtidens 
lärmiljöer 
• Skolhusets utformning kan skapa nya möjligheter för lärande och 

utveckling
• Vad säger forskningen om lärande för framtiden?
• Framtidens lärmiljö – vad vill vi ska hända i lokalerna och hur 

designar vi byggnaden för det?
• Hur kan man skapa rika och flexibla lärmiljöer på mindre yta?
• Exempel: F9 skola och förskola i Uppsala – ”Nya Tiundaskolan” 

Anna Törnquist 
Arkitekt och expert på lärmiljöer 
Törnquist & Törnquist AB

Under detta anförande får du höra om utformningen av ”Nya 
Tiundaskolan” i Uppsala som ska vara klar hösten 2018. 
Projektet har uppmärksammats för sitt nytänk vad gäller lärmiljö 
och rumsanvändning. Genom att ifrågasätta en traditionell 
rumsindelning och tänka nytt kring organisation och arbetssätt 
har det funnits utrymme för att skapa rika och flexibla lärmiljöer på 
mindre yta. Anna Törnquist är en av Sveriges mest kunniga och 
erfarna arkitekter inom lärmiljöer där hon främst arbetar i tidiga 
planeringsskeden. Utifrån forskning och beprövad erfarenhet 
berättar Anna om kopplingen mellan fysisk miljö och barns lärande 
och vad det kan innebära i praktiken.

PRAKTIKFALL
10:00 Bygga skola för lärande i en digital tidsålder 
Enligt Digitaliseringskommissionen är digitaliseringen den enskilt 
starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Det ställer 
stora krav på skolan ur såväl kunskaps- som demokratihänseende. 
Det uppväxande släktet måste förstå och behärska de krav som 
förändringar, arbetsmarknad och innovationsförmåga innebär. 
De behöver ha förståelse för programmering och hur olika 
sökalgoritmer fungerar. Virtual Reality, VR, Artificiell Intelligens och 
ny robotteknik.  

• Hur bygger vi en skola för den generation barn som alltid levt i en 
digital tidsålder? Vad förväntar sig dem?

• Vad innebär digitaliseringen och ny teknik för framtidens skola?
• Hur förändras arbetssätt och undervisning och hur påverkar det 

lärmijön?

Mikael Parknäs  
Rektor Kvibergsskolan
Göteborgs stad   

I Göteborgs stad pågår just nu planering och byggande av 
två sammanhängande kommunala skolor som är tänkta att 
fungera efter dagens och de närmast kommande decenniernas 
förutsättningar: Kvibergsskolan F-3 och Kvibergsskolan 4-9. 
Den förstnämnda skolan öppnar i augusti 2018 och ska rymma 
200 elever. Den andra är till för 720 elever och slår upp portarna 
i augusti 2019. Mikael Parknäs är rektor för nya Kvibergsskolan.  
Under anförandet berättar Mikael Parknäs om arbetet med att 

Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med kollegor från 
hela landet! 
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skapa en skola med en pedagogisk idé kring framtidens lärande 
och hur den fysiska miljön i skolan ska stötta de nya arbetssätten.

10:50 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
11:20 Ny kombinerad grundskola och idrottscentrum 
– hur blir det när vi samnyttjar och bygger lokaler för 
olika verksamheter?
• Skollokaler i samhällsplaneringen – hur framgångsrik samverkan 

kan leda till en effektiv lokal för flera målgrupper
• Utmaningar och möjligheter med att jobba över 

förvaltningsgränserna för att hitta synergieffekter
• Vilka ekonomiska och samhällsmässiga vinster finns med att 

bygga samman en skola med ett idrottscentrum? 

Magnus Sjöberg   Anna-Karin Kvarnemar
Mark- och exploateringschef Beställaransvarig
Varbergs kommun  Varbergs kommun

Mikael Sili   Elisabeth Thelne
Rektor Trönninge skola  Rektor Trönninge skola
Varbergs kommun  Varbergs kommun

Byggnationen av Trönninge skola och idrottscentrum är en 
av Varbergs kommuns största investeringar någonsin och en 
önskad satsning för att möta framtida lokalbehov. Snart står 
skolan och idrottscentrumet klart med invigning till hösten 2017. 
Skolan planeras för 800 elever från förskoleklass upp till årskurs 
9. Idrottscentrumet med sin inomhushall för friidrott ska ge fler 
ungdomar chansen att utöva friidrott och öka förutsättningarna 
för de som redan är aktiva. I byggnaden för idrottscentrumet ryms 
också en skolidrottshall och en gymnastikhall. Magnus är mark- och 
exploateringschef, Anna-Karin är beställaransvarig och Mikael och 
Elisabeth är rektorer på Tröninge skola i Varbergs kommun. Under 
anförandet berättar de om planering och byggnation av Trönninge 
skola samt vad som ledde fram till beslutet om att samnyttja och 
skapa lokaler för olika verksamheter. 

12:10 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL 
13:10 Hur utveckla förskolan och stärka kommunens 
attraktivitet genom satsning på ny förskola?
• Hur vi kom fram till beslutet om nybyggnation med vinster för 

både verksamhet och kommunen som helhet
• Ekonomi, funktion och kvalitet – hur får vi det att gå ihop?
• Samverkan och dialogprocess under projektet för att få ut 

maximalt av byggnationen

Anna Falk  
Förvaltningschef kultur och utbildning  
Munkfors kommun

I Munkfors kommun har man byggt en av Värmlands bästa 
förskolor som invigs till hösten 2017. Munkfors kommun är en liten 
kommun som lyckats väl med att erbjuda en kvalitativ kommunal 
service. Den nya förskolan är en del i det strategiska arbetet för att 
stärka kommunens attraktionskraft. Anna Falk är förvaltningschef 
för kultur och utbildning på kommunen och har varit med genom 
planerings och uppförandefasen av förskolan. Hon berättar om en 
lyckad byggnation där man har fått ekonomi, funktion och kvalitet 
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att gå ihop. Hur byggnationen föregåtts av ett utredningsarbete 
där olika lokalstrategier och alternativ diskuterades men där man 
landande i att genomföra en av kommunens största satsningar och 
bygga nytt och ambitiöst.

14:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL 
14:30 Program för nya grundskolor för att säkra 
kvalitativa lärmiljöer i en snabbt växande stad – 
erfarenheter från Lund
• Att arbeta med program och standard för grundskolor för att 

säkra moderna och effektiva skolmiljöer
• Detta krävs av planering i tidiga skeden för att säkra en hög 

kvalitet
• Hur vi utifrån läroplanen har tagit fram nya beräkningsmodeller 

för att skapa lärmiljöer anpassade för framtiden skola
• Exempel: ny standard och program för grundskolor i Lunds 

kommun

Charlotte Kristensson
Arkitekt och ansvarig kunskapsmiljöer
Fojab arkitekter

I Lunds kommun har man tagit fram en ny standard och program 
som ska gälla för samtliga nya grundskolor i kommunen. Charlotte 
Kristensson är arkitekt på Fojab arkitekter och berättar om ett 
gediget arbete med funktionsprogram där man bland annat har 
tagit fram nya beräkningsmodeller baserade på läroplanen. Du 
får också höra hur man har arbetar med deltagarprocesser för att 
skapa inflytande och delaktighet kring utformningen av kommunens 
nya grundskolor.

15:20 Moderatorn sammanfattar konferensen

15:30 Konferensen avslutas
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Goda skäl att delta på konferensen

• Öka dina kunskaper om hur du bygger upp en process och framgångsrika arbetssätt för planering  
 av skolan och förskolans lokaler 

• Metoder och arbetssätt för prognostisering och kapacitetsplanering av skolor och förskolor

• Fördjupa dig i planering och utformning av framtidens skol- och förskolelokaler för att skapa    
 attraktiva lärmiljöer som är flexibla och långsiktigt hållbara 

• Uppdatera dig inom metoder för samverkan under planering och byggnation av skolor och  
 förskolor för att nå målen för ekonomi, teknik och pedagogik

• Ta del av kreativa metoder för att modernisera befintliga skolor och förskolor samt deras inne-  
 och utemiljöer 

• Lyssna till forskning och beprövad erfarenhet av utformning av framtidens lärmiljöer – svenska    
 och internationella praktikfall 

• Inspiration till hur du utformar trygga och kvalitativa utemiljöer för barn i olika åldrar

• Nätverka och utbyt 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 konkurrens-
kraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda 
evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkom-
mande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta 
oss via telefon 08-694 91 00.

Intresserad av en utställningsplats?
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
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2017

Tid 
Konferens  
18-19 oktober 2017 

Plats 
Piperska muren 
Scheelegatan 14
Stockholm 
Tel: 08-545 538 30

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

Mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

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. 
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Förnamn Efternamn  E-post

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 8 september Boka senast 6 oktober Ordinarie pris

KONFERENS 6.980 kr 7.780 kr 8.480 kr

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.980 kr exkl. moms per person.

1.500 kr rabatt
700 kr rabatt


