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INSPIRERAS AV INTRESSANTA EXPERTER OCH PRAKTIKFALL

Anna Lidvall Gräll, Fastighetschef, Uppsala kommun
Ingemar Linusson, Fastighetschef, Skövde kommun
Per Lovborn, Fastighetsstrateg, Skövde kommun
Ann-Chatrine Olsson, Lokalstrateg, Sundbybergs stad
Linda Björn, Arkitekt, Marge arkitekter
Ante Runnquist, Learning & Cange manager, Codesign 

Peter Bragnér, Rektor, Huddinge kommun 
Emanuel Ksiazkiewicz, Ordförande i utbildningsnämnden,  
Botkyrka kommun 
Caroline Fleming, Arkitekt, TOTAL arkitektur och urbanism ab
Johan Granqvist, Arkitekt, TOTAL arkitektur och urbanism ab

KEYNOTE SPEAKER 
Peter C. Lippman
Associate AIA, REFP, 
M.Psych, B.Arch,  
Australien

SPECIELLT INBJUDEN
Stefan Östman
Arkitekt
Liljewall arkitekter 

SPECIELLT INBJUDEN
Märit Jansson
Ph D och universitetslektor i 
landskapsplanering
Sveriges  
lantbruksuniversitet

MODERATOR OCH TALARE
Magnus Nyberg Blixt
Förstelärare 
Huddinge kommun

SPECIELLT INBJUDEN
Susanne Ramel 
Arkitekt
Marge arkitekter

SPECIELLT INBJUDEN
Maria Hernberg
Landskapsarkitekt och  
avdelningschef
WSP

UR INNEHÅLLET 

• Framtidens skol- och förskolemiljöer – hur svara upp mot behoven?
• Framtidens lärmiljöer – arkitektur för framtidens lärande, en god studiemiljö och ett gott socialt  

sammanhang 
• Skolan som ett kommungemensamt förbättringsarbete – så identifierar du mål och värden med  

projektet och får alla att arbeta mot gemensamma mål
• Utmanande och trygga utemiljöer i skolan och förskolan – så skapar du utemiljöer baserat på  

gällande riktlinjer och som utgår från barnens behov
• Lokalresurser och ekonomi – så tänker du nytt kring nyttjandet av kommunens resurser för att  

skapa hållbara lokaler för framtiden
• Trender och tendenser kring framtidens gränsöverskridande skol- och förskolmiljöer

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

Arrangeras av

KONFERENS  
15-16 MARS 2017 
STOCKHOLM

Källa: TOTAL arkitektur och urbanism ab Källa: Liljewall arkitekter

4,2 i snittbetyg  på de fem senaste  konferenserna



ONSDAG 15 MARS 2017

10:00 Registrering, kaffe och smörgås

10:30 Moderatorn Magnus Nyberg Blixt inleder den 
första konferensdagen

Magnus Nyberg Blixt
Förstelärare 
Glömstaskolan, Huddinge kommun

EXPERTANFÖRANDE
10:40 Framtidens skol- och förskolemiljöer och en 
hållbar utveckling
• Olika trender som påverkar stadsutvecklingen och utformningen 

av skolor
• Hur ser framtidens skol- och förskolemiljöer ut? Trender och 

utveckling
• Hur kan skolbyggnaden bidra till en mer attraktiv stad och en 

hållbar stadsutveckling?
• Nya Hyllingevång Flexiskola – framtidsinriktad F6 skola i Malmö

Stefan Östman
Arkitekt
Liljewall arkitekter

Stefan är arkitekt på Liljewall arkiteter och har en lång erfarenhet 
av planering och byggnation av skolor och förskolor. Under anfö-
randet berättar Stefan om trender kring skol- och förskolemiljöer, 
skolans plats i staden och hur skolbyggnaden kan bidra till en 
hållbar utveckling. Du får också höra om nya Hyllingevång Flexiskola 
i Malmö - en klimatsmart och framtidsinriktad skola som bjuder in 
till aktiviteter dygnet runt och som bidrar till tryggheten i området. 
Skolan ska stå färdig hösten 2017.

PRAKTIKFALL
11:30 Lokalbehovsplanering som grund för goda  
pedagogiska miljöer och en social hållbar utveckling
• Strategisk planering av skollokaler i en snabbt växande stad 
• Hur kan vi ta bättre beslut grundat på många olika målgruppers 

behov kring utvecklingen av skolor och förskolor?
• Hur vi har arbetat med begreppet ”social hållbarhet” i vår  

planering av skol- och förskolelokaler?
• Uppsala kommuns arbete med lokalförsörjningsplan för skolor 

och förskolor

Anna Lidvall Gräll
Fastighetschef
Uppsala kommun

Uppsala kommun har uppmärksammats för sitt lokalförsörjnings- 
arbete och hur man använder nyckeltal, demografi analys och 
kopplar social hållbarhet till planeringen. Anna är kommunens  
fastighetschef och berättar om kommunens strategiska  
lokalförsörjningsarbete och arbetet med en social hållbar  
stadsutveckling.

12:20 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
13:20 Strategisk lokalförsörjning och flexibla  
skollokaler för att möta framtida behov
• Lokalprocessen från behov till spaden i backen
• Ett ”lyckat projekt” – hur når vi det?
• Tiden före entreprenad är det som avgör allt
• Trädgårdsstadens skola – ny flexibel F6 skola med  

modern lokalutformning

Ingemar Linusson
Fastighetschef
Skövde kommun

Per Lovborn
Fastighetsstrateg
Skövde kommun

Skövde kommun växer och med det behovet av skolor och förskolor. 
Kommunen bygger därför en hel del skolor och förskolor där 
man strävar efter att skapa ändamålsenliga, gedigna och flexibla 
byggnader för framtiden. Per och Ingemar berättar om kommunens 
lokalförsörjning och pågående skolbyggnationer där du bland annat 
får höra om den nya F6 skolan ”Trädgårdsstadens skola”.  
Trädgårdsstadens skola är en flexibel skolbyggnad som kan  
ändras allt efter behov mellan förskola och skola och där man har 
satsat på en modern lokalutformning. Skolan beräknas vara klar till 
sommaren 2018.

PRAKTIKFALL
14:10 Planering och byggnation av skolor och  
förskolor i praktiken – så uppnår Sundbyberg  
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: Om- och tillbyggnation av Lilla Alby skola
 
Ann-Chatrine Olsson 
Lokalstrateg
Sundbybergs stad

Linda Björn
Arkitekt     
Marge arkitekter   

Linda arbetar som arkitekt på Marge arkitekter och har stor  
erfarenheter av planering och gestaltning av skolor. Under  
anförandet kommer hon att berätta om hur man arbetar  
systematiskt och utifrån analys för att skapa lärmiljöer anpassat till 
skolans unika behov. Detta utifrån några exempel på skolor och 
förskolor i Sundbybergs stad. Ann-Chatrine är lokalstrateg på  
Sundbybergs stad där hon bland annat har arbetat med ett  
generellt lokalprogram för skolor och förskolor. Under anförandet 
får du höra om Lilla Alby skola som har uppmärksammats som en 
lyckad om- och tillbyggnation av en F6 skola och fritidshem.

15:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
15:30 Utemiljöer i skolan som möter barnens behov 
– öka dina kunskaper om barnens upplevelser och 
preferenser vid förändring av skolans utemiljö
• Hur upplever barnen förändringar av skolans utemiljö? 
• Hur kan skolgårdar utvecklas med hänsyn till barns perspektiv 

och delaktighet?
• Hur förändras barnens behov kopplat till utemiljön i takt med att 

de blir äldre?
• Hur ska utemiljön utformas och vilket innehåll ska finnas för att 

möta de äldre barnens behov? 
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Märit Jansson
Ph D och universitetslektor i landskapsplanering
Sveriges lantbruksuniversitet 

Märit är universitetslektor vid institutionen för landskapsarkitektur, 
planering och förvaltning vid Sveriges lantbruksuniversitet. Märits 
forskning fokuserar på barns utemiljöer på lekplatser, skolgårdar 
och i bostadsområden, om hur barn och andra brukare upplever 
utemiljön och dess förvaltning och planering, om betydelsen av 
urban grönska och om upplevd trygghet vid vegetation. Under åren 
2015-2018 driver hon ett forskningsprojekt om ”Barnvänliga stads-
landskap” i samarbete med Lunds och Köpenhamns Universitet.

PRAKTIKFALL
16:20 Framtidens skola – att ta ett samlat grepp kring 
utvecklingen av skolans verksamet och byggnad 
• Skolan och samhällsutveckling – hur modiga och välskötta  

skolsatsningar skapar värden för kommunen
• Hur förhåller vi oss till skolbyggnation så att projekten inte blir en 

politisk risk utan en politisk möjlighet?
• Att leda förändring och få alla att styra mot samma mål – att gå 

från ett husprojekt till ett kommungemensamt förbättringsarbete
• Exempel: Ny F6 skola i Bjuvs kommun 

Ante Runnquist
Learning & Change manager
Codesign

Ante har ägnat större delen av sitt yrkesliv till att förstå förutsättning-
arna 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. 

17:10 Moderatorn sammanfattar den första  
konferensdagen

17:20 Den första konferensdagen avslutas

Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med 
kollegor från hela landet! 
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TORSDAG 16 MARS 2017

08:00 Samling, kaffe och smörgås

08:30 Moderatorn inleder den andra konferensdagen

EXPERTANFÖRANDE
08:40 Evidence Based Design: Shaping Environments 
to Actuate Learning 
• Research – shifting the paradigm from fortuitous to intentional 

design 
• C.A.B.L.E.s – planning spaces that activate the learner, learning 

and the things to be learned 
• Precedents – international case studies where research shaped 

the learning environments 
• Swedish case study: Skapaskolan, Huddinge kommun  

– a collaboration with Marge arkitekter

Peter C. Lippman
Assoc. AIA, REFP Educational Facility Planner,  
Researcher, Educator, School Designer. Places  
Created for Learning: We bring Your Schools to Life, 
Perth, Australien

Susanne Ramel
Arkitekt
Marge arkitekter

Peter is the founder of Places Created for Learning (PCL). PCL is an 
international Evidence Based Design Practice. Guided by situated 
learning theory and research, PCL creates activity based learning 
environments (C.A.B.L.E.s). C.A.B.L.E.s is a concept that connects 
the learner to their social, physical, and virtual environments. This 
concept is guided by social science research methodologies which 
uncover knowledge about the place. This approach which is unique 
to the practice of architecture provides ground-breaking insight 
to the programming, planning, and design of each school. PCL’s 
work is fueled by a desire to craft spaces that are responsive to the 
needs of its users. To this end, PCL crafts dynamic places where 
the physical environment is understood as a vehicle of transfor-
mation that engages, encourages and enables learners and their 
learning environments. 

Susanne Ramel är arkitekt på Marge arkitekter och är ansvarig för 
utformningen av nya Skapaskolan i Huddinge kommun. Susanne 
berättar om det pågående arbetet med Skapaskolan och hur man 
skapar framtidens lärmiljöer. Målsättningen är att skapa inspireran-
de, funktionella och trygga lärmiljöer som stöttar moderna arbets-
sätt i skolan. Marge arkitekter samarbetar med Peter C Lippman 
kring skolans utformning och utvecklingen av skolan sker i nära 
dialog med verksamheten. 

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
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PRAKTIKFALL 
13:10 Utveckling av skolan och förskolans lokaler i 
samband med förnyelse av miljonprogramsområden  
– så svarar vi upp mot behoven
• Hur Botkyrka hanterar en situation där miljonprogramsområdet 

måste utvecklas samtidigt som man värnar om en god  
stadsutveckling

• Så arbetar vi strategiskt med lokalresurser för att möta växande 
lokalbehov

• Hur vi planerar för hållbara pedagogiska lokaler
• Presentation av pågående ny- och ombyggnation av skolor och 

förskolor
           
Emanuel Ksiazkiewicz
Ordförande i utbildningsnämnden
Botkyrka kommun 

Under de kommande fyra åren satsar Botkyrka kommun  
runt tre miljarder kronor på att renovera skolor och förskolor i  
miljonprogramsområdena. Emanuel berättar om kommunens  
strategier för ny- och ombyggnation av förskolor och skolor. Hur 
man hanterar en situation där kommunen växer samtidigt som 
kommunens miljonprogramsområden måste utvecklas.

14:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
14:30 Framtidens förskolemiljö med fokus på  
överblickbarhet och flexibilitet
• Hur kan arkitekturen underlätta för pedagogik, funktionalitet  

och trygghet på en förskola?
• Vad kan man göra för att skapa flexibilitet för olika verksamheter 

och barngrupper?
• Sörgårdens förskola – en förskola med stor överblickbarhet  

såväl inne som ute

Caroline Fleming
Arkitekt               
TOTAL arkitektur och  
urbanism ab   

Johan Granqvist     
Arkitekt               
TOTAL arkitektur och  
urbanism ab    

Sörgårdens förskola är en ny enplans förskola i Botkyrka kommun 
där man har haft ett innovativt tänk kring lokalens och utemiljöns 
utformning. Total berättar om hur man har utformat en förskola med 
målsättningen att miljön ska vara överblickbar och flexibel och där 
det ska vara funktionellt i såväl inne- som utemiljön. Förskolan ska 
ha 8 avdelningar, rymma 160 barn och ska vara färdig till hösten 
2017.
 
15:20 Moderatorn sammanfattar konferensen

15:30 Konferensen avslutas

PRAKTIKFALL
10:30 Framtidens skola i praktiken – så fungerar det 
att jobba utmanande och aktivitetsbaserat i den nya 
skolan
• Så skapar vi förutsättningar för lärande, kreativitet och ett gott 

socialt sammanhang
• Rummens och lokalens utformning samt möblering – från  

traditionella klassrum till framtidens läromiljöer
• Hur skolverksamheten har förändrat sina arbetssätt och hur  

personalen och eleverna upplever den nya skolan och dess 
lokaler

• Hur använder vi skolans utemiljöer?

Peter Bragnér
Rektor
Glömstaskolan,  
Huddinge kommun

Magnus Nyberg Blixt
Förstelärare
Glömstaskolan,  
Huddinge kommun 

Glömstaskolan har beskrivits som en av Sveriges mest moderna 
skolor och där man arbetar utifrån en modern pedagogik. Skol-
byggnaden har en framtidsinriktad utformning där man har gått ifrån 
traditionella klassrum och korridorer och där man har skapat ett bra 
socialt sammanhang för elever och personal. Peter och Magnus 
berättar om skolans visioner och pedagogik och hur man tycker att 
de nya lokalerna fungerar. Hur lokalernas fysiska utformning stöttar 
aktivitetsbaserade arbetssätt i skolan.

EXPERTANFÖRANDE
11:20 Utmanande och hållbara utemiljöer på barns 
villkor – så tillämpar du Boverkets vägledning i  
praktiken
• Strategiska ställningstaganden för att förverkliga långsiktigt  

hållbara skol- och förskolegårdar 
• Hur får man med alla aspekter i utemiljön? Tryggt, kreativt,  

naturnära, tillgängligt samt drift och underhåll
• Hur arbetar du med barnperspektivet och fångar upp barns 

intressen i planeringen?
• Hur tillämpar du Boverkets vägledning i utformningen av  

skolan- och förskolans utemiljöer?
• Exempel Glömstaskolan: att skapa en hållbar utemiljö med  

målet om en icke-tradionell och framtidsinriktad skolgård

Maria Hernberg
Landskapsarkitekt och avdelningschef
WSP 

Maria är landskapsarkitekt och avdelningschef på WSP. Hon har 
en lång och gedigen erfarenhet av hållbar utemiljö för barn där hon 
medverkar från tidiga skeden till byggnation av projektet. Maria 
arbetar också med att säkra barnperspektivet i utvecklingen av 
städer, utemiljöer och skol- och förskolegårdar. Hon var en av ex-
perterna som kopplades till Boverkets ”Allmänna råd och tillhörande 
vägledning för stadsplanering på barns och ungas villkor”.

12:10 Lunch och nätverkande
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Goda skäl att delta på konferensen

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

• Inspiration till hur du möter framtida lokalbehov genom en ökad samordning samt effektivare  
 arbetssätt från planläggning till färdig byggnad

• Lyssna till hur andra kommuner jobbar med skol- och förskoleutveckling parallelt med utvecklingen  
 av lokalerna

• 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

• Lär dig mer om hur du integrerar barnperspektivet i utformningen av skolans och förskolans  
 utemiljö

• 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 organi-
sations 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 evene-
mang 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.

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 
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Konferenskod: OFF1398

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

FRAMTIDENS SKOL- OCH  
FÖRSKOLEMILJÖER 2017

Tid 
Konferens 15-16 mars 2017 

Plats 
Bygget konferens 
Norrlandsgatan 11 
111 43 Stockholm  
Tel: 08-522 468 00

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. 

 Konferens 15-16 mars  

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 2 februari Boka senast 2 mars Ordinarie pris

Konferens - 2 hela dagar 6.980 kr 7.780 kr  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 exkl. moms, per person.

1.500 kr rabatt
700 kr rabatt

Källa: TOTAL arkitektur och urbanism ab

Källa: ORIGO arkitekter & fotograf Lasse Olsson


