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UR INNEHÅLLET 

• Att möta framtida lokalbehov – planering i tidiga skeden och flexibla lösningar

• En lyckad skolbyggnation – så får du in verksamhetens behov i ofta kantiga byggprocesser

• Framtidens lärmiljöer – att skapa rum för framtidens lärande och moderna arbetssätt i skolan

• Lokaler för en bättre värld – att bygga miljö- och klimatsmart och samtidigt nå en god ekonomi i projektet

• Utemiljöer för barns bästa – från utemiljöer som outnyttjad resurs till attraktiva pedagogiska uterum

4,2 i snittbetyg de

senaste 6 åren
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Evidence Based Design: Shaping Environments to  
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Under ledning av Peter C Lippman, Associate AIA, REFP, M.Psych, B.Arch, Australien

SPECIELLT INBJUDNA

FÖRDJUPNING
KEY-NOTE SPEAKER 
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TISDAG 14 MARS 2018

09:30 – 10:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe och smörgås

10:00 – 10:10 INLEDNING

Moderatorn inleder konferensen

Magnus Nyberg Blixt
Rektor, Glömstaskolan
Huddinge kommun

Magnus är rektor på Glömstaskolan i Huddinge kommun. 
Glömstaskolan har beskrivits som en av Sveriges mest nytänkande 
skolor och där man arbetar utifrån en modern pedagogik med 
lokaler som är anpassade till nya arbetssätt. Magnus är en 
uppskattad föreläsare, bloggare och twittrare.

10:10 – 11:00 PRAKTIKFALL  
Ensam svag, tillsammans starka – strategisk  
lokalförsörjning ett måste i en växande stad 
• Vinster med att arbeta utifrån en kommungemensam 

lokalförsörjningsprocess
• En bra planeringsprocess – nyckeln för att möta behoven av 

skol- och förskolelokaler

Modern och klimatsmart F6 skola med attraktiv 
utemiljö – från idé till färdig byggnad 
• Hyllingevångskolan – nominerad till ”Årets bygge 2017”
• Att i den tidiga planeringen nå ett helhetstänk kring skolan, 

dess miljö och staden för att samnyttja resurser och skapa 
synergieffekter

• Modern och klimatsmart F6 skola med attraktiv utemiljö – 
samverkan bakom ett lyckat byggprojekt där vi fått ekonomi, 
teknik och verksamhet att gå ihop

Helén Nilsson
Enhetschef
Malmö stad

Peder Harty
Projektledare
Malmö stad

Hur har man arbetat i ett skolhusprojekt som beskrivs som ett 
av de bästa som byggsektorn kan presterera vad gäller kvalitet, 
ekononomi, samarbete och teknik? Vilken betydelse hade 
planeringen i tidiga skeden? Vad betydde samverkan under 
byggprocessen? Helén är enhetschef och Peder projektledare på 
serviceförvaltningens projektenhet i Malmö stad. De berättar om Malmö 
stads lokalförsörjningsprocess samt dialogprocessen bakom nya 
Hyllingevångskolan. Hyllingevångskolan är en flexibel och klimatsmart 
F6 skola som har blivit nominerad till ”Årets bygge 2017”.

11:05 – 11:55 PRAKTIKFALL

Så möter du lokalbehoven inom förskolan – hur 
genomtänkt program gör byggprocessen effektivare 
och lärmiljöerna bättre
• Lokalplanering och program för nya förskolor för att säkra en 

effektiv utbyggnad av kvalitativa lärmiljöer 
• Hur kan vi uppnå en effektivare planerings- och byggprocess?
• Hur kan vi utforma goda lärmilöjer som speglar läroplanens mål 

och intentioner?

• Så har vi gjort för att möta de nationella riktlinjerna för 
barngruppernas storlek?

• Utformning av förskolornas inne- och utemiljö 

Elisabet Schultz 
Områdeschef förskola
Tyresö kommun 

Pontus Eriksson
Arkitekt
Tengbom arkitekter 

Elisabet arbetar som områdeschef för förskolan i Tyresö kommun 
och Pontus som arkitekt på Tengbom arkitekter. De arbetar med 
ett program för förskolans lokaler inför att kommunen ska bygga 
flera förskolor under kort tid. Genom programmet vill man nå en 
effektivare planerings- och byggprocess och skapa hög kvalitet i 
de förskolor som byggs. Hör om framtidens flexibla förskolemiljöer 
utformade utifrån läroplanen samt riktmärken för barngruppernas 
storlek.

11:55 – 12:55 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

12:55 – 14:05 EXPERTANFÖRANDE

”Rum för lärande” – ett paradigmskifte – så lyckas 
du i transformationen och skapar lokaler som möter 
dagens och morgondagens pedagogik 
• Vad kan vi lära av forskningen när vi vill skapa rum för lärande 

och utveckling?
• Hur kan en sådan lärmiljö vara utformad?
• Vad händer med lärmiljöerna när man tar bort traditionella 

klassrum och korridorer?
• Hur skolans lokalutformning skapar helt nya möjligheter till 

lärande och utveckling

Anna Törnquist
Arkitekt och expert lärmiljöer
Törnquist & Törnquist

Anna Törnquist är en av Sveriges mest kunniga och erfarna arkitekter 
inom lärmiljöer där hon främst arbetar i tidiga planeringsskeden. Hon 
arbetar idag med flera kommuner i utvecklingen av framtidens lär-mil-
jöer; Skellefteå kommun, Katrineholms kommun, Uppsala kommun, 
med flera. Utifrån forskning och beprövad erfarenhet berättar Anna 
om kopplingen mellan fysisk miljö och barns lärande och vad det kan 
innebära för utformningen av pedagogiska lokaler. Hur du genom ny 
lokalutformning, utan klassrum och korridorer, kan skapa helt nya  
möjligheter till lärande och utveckling. Anna är också aktuell som med-
författare till antologin ”Fokus på god skolmiljö” (SKL och Arkus 2017).

Anna Törnquist har fått 4,4 i snittbetyg vid tidigare föreläsningar

14:10 – 15:00 PRAKTIKFALL

Att skapa skolmiljöer som är flexibla, yteffektiva och 
som håller utifrån skiftningar i pedagogik 
• Hur kan man skapa rika och flexibla lärmiljöer på mindre yta? 

Erfarenheter från ny F9 skola 
• Att utforma framtidens lärmiljöer som erbjuder variation och 

överblickbarhet samt skapar möten mellan pedagoger och elever
• Hur vi planerar skolans lärmiljöer med fokus på att erbjuda 

pedagogisk mångfald och inkludering
• Utemiljöer och pedagogiska uterum anpassade för olika åldrar

Charlotta Dahlqvist
Projektledare
Skellefteå kommun

Nicklas Brorsson
Rektor
Skellefeå kommun
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I Skellefteå kommun byggs nu en av Sveriges mest moderna F9-
skolor. Charlotta är projektledare för skolbyggnationen och Nicklas 
är rektor för skolan. De berättar om Skellefteå kommuns arbete 
med att förflytta ett pedagogiskt förhållningssätt från år 1980 till 
2020. Hur du utformar lärmiljöer utan traditionella klassrum eller 
korridorer för att skapa varierande och inkluderande lärmiljöer. 

15:00 – 15:30 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:30 – 16:20 PRAKTIKFALL

Att utifrån en tydlig verksamhetsidé om inkluderande 
och likvärdig skola bygga framtidens lärmiljöer
• Hur bygger man inkluderande lärmiljöer för alla barn och elever?
• Vad säger forskningen om skolans fysiska miljö kopplat till att nå 

en inkluderande och tillgänglig skola?
• Hur översätter man en vision om inkluderande lärmiljöer till 

verksamhetsunderlag för alla kommunens grundskolor?
• Hur blir de nya skolorna i sin utformning och inredning? Exempel 

Hägerneholmsskolan (F6 och förskola) och Viggbyskolan (F6 och 
förskola)

Maria Assarsson
Chef enheten för skolutveckling
Täby kommun 

Täby kommun är en snabbt växande kommun där man 
arbetar strategiskt med utveckling av skolans verksamhet och 
dess lokaler utifrån den övergripande strategin ”Tillgängligt 
lärande”. Med utgångspunkt från en tydlig verksamhetsidé om 
inkluderande och tillgänglig skola har kommunen tagit fram ett 
verksamhetsunderlag för ny- och ombyggnation av grundskolor. 
Maria är chef för enheten för skolutveckling och leder arbetet med 
verksamhets- och lokalutveckling mot inkluderande lärmiljöer. 
Utifrån forskningsområdet ”Universal design for learning” och 
”Specialpedagogik för tillgängliga lärmiljöer” berättar hon hur 
man har inspirerats vid bygget av nya Hägerneholmsskolan och 
Viggbyskolan. Skolor där lokalerna, tillsammans med nya arbetssätt 
och pedagogiska lärmiljöer, bidrar till att skapa ett mer tillgängligt 
lärande för alla barn och elever. 

16:25 – 17:25 EXPERTANFÖRANDE

Utomhuspedagogikens möjligheter – vägval i 
utformningen av skolan och förskolans lärmiljöer 
• Hur används de utomhuspedagogiska glasögonen i anläggandet 

av gårdar och dess olika uterum?
• Den omedelbara närmiljön som uteklassrum
• Vad kan krävas för kompetens hos lärare i en utvidgad lärmiljö?
• Ett internationellt perspektiv på outdoor education

Anders Szczepanski
Enhetschef och ansvarig Nationellt Centrum för 
Utomhuspedagogik
Linköpings universitet

Anders är enhetschef och ansvarig för Nationellt Centrum för 
Utomhuspedagogik vid Linköpings universitet där han arbetar 
som forskare och lärare med ansvar för att bygga upp noder för 
Outdoor Education i Europa och i Asien. Under föreläsningen utgår 
Anders från forskning samt praktiskt utvecklingsarbete i bland 
annat Sydkorea. Anders går igenom det aktuella läget vad gäller 
utomhusmiljöer som pedagogisk resurs och berättar vad som görs 
idag i Sverige och internationellt. 

Anders har fått 4,3 i snittbetyg vid tidigare föreläsningar
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17:25 – 17:30 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar den första konferensdagen

Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med 
kollegor från hela landet! 

ONSDAG 15 MARS 2018

08:30 – 09:00 SAMLING

Samling, kaffe, te och smörgås

09:00 – 09:10 INLEDNING

Moderatorn inleder den andra konferensen

09:10 – 10:00 EXPERTANFÖRANDE

Senaste kunskaperna inom modernt miljövänligt 
byggande – så bygger du skolor med höga 
komfortkrav och en sund lärmiljö
• Svenska och internationella erfarenheter av byggnation av skolor 

och förskolor med höga krav på energiförbrukning
• Att bygga passivhus handlar inte enbart om energibesparing 

utan även om att få en hög byggnadskvalitet och god 
inomhusmiljö – hur säkrar man dessa värden?

• Hur kan du bygga såväl miljö- och klimatsmart som 
kostnadseffektivt? 

Simone Kreutzer
VD, Certifierad passivhusexpert, energisamordnare
IG Passivhus Sverige AB 

Simone är en av Sveriges främsta experter inom 
passivhusbyggnation och är VD för intressegruppen IG Passivhus 
Sverige AB. IG Passivhus Sverige bildades för att informera, 
kvalitetssäkra, utbilda och stötta byggbranschen och alla andra 
som är intresserade av passivhustekniken. Lyssna till en mycket 
inspirerande föreläsning där Simone ger exempel på hur du kan 
bygga både kostnadseffektivt, miljö- och klimatvänligt samt skapa 
en god lärmiljö. 

10:05 – 10:55 PRAKTIKFALL

Hållbara förskolelokaler – så bygger du miljövänliga 
och kostnadseffektiva pedagogiska lokaler 
• Så har vi arbetat aktivt med miljöfrågorna från början 

för att skapa en attraktiv förskolemiljö och nå kraven på 
energiförbrukning

• Hur vi har valt att utforma förskolebyggnaden och rummen för att 
skapa en inspirerande och trygg lärmiljö

• Att lyckas med materialval och att eftersträva en giftfri förskola

Liselotte Olsson Westlund
Arkitekt och VD
TOL arkitekter

Liselotte är arkitekt och VD på TOL Arkitekter och ansvarig 
arkitekt för nya Brage förskola i Sigtuna kommun. Brage förskola 
är en miljösatsning som ska klara energikraven för internationell 
passivhusstandard. Förskolan ska dessutom uppfylla kriterier för 
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Miljöbyggnad Silver samt Komfasts krav på byggmaterial för giftfri 
förskola. Förskolan beräknas vara klar till sommaren 2019.

10:55 – 11:25 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:25 – 12:15 EXPERTANFÖRANDE

Hur kan man förbättra elevernas lärande och hälsa? 
Dagsljus är en del av svaret
Ett stort antal studier visar på dagsljusets positiva effekter för 
hälsa, koncentration och lärande. Men en god tillgång till dagsljus 
kan vara svårt att uppnå, särskilt när det byggs mycket och tätt. 
Samtidigt kan dagsljus ge oönskade effekter som bländning och 
övertemperatur. Det är därför viktigt att redan tidigt i projekteringen 
ta hänsyn till dagsljus i skolbyggnation för att få ett bra resultat och 
en god lärmiljö.
• Vad säger forskningen om dagsljusets påverkan på människors 

hälsa och kognitiva förmågor?
• Vilka strategier behöver du ta hänsyn till för att optimera dagsljus 

i lärmiljön i skolan?
• Hur kommer dagsljus in i planeringen av en skolbyggnation?
 

Paul Rogers
Arkitekt/Miljöspecialist
BAU

Paul är arkitekt och miljöspecialist på BAU arkitekter i Stockholm. 
Han leder ett team av fyra specialister som arbetar med dagsljus 
på uppdrag av arkitekter, byggbolag och kommuner. Under de 
senaste fem åren har han arbetat för att förbättra hanteringen av 
dagsljus i miljöcertifiering av byggnader och att stödja Boverket i 
moderniseringen av Sveriges dagsljusregler. Han har skrivit flera 
artiklar om dagsljusets betydelse och föreläst på internationella 
konferenser. Pauls nuvarande två forskningsprojekt innehåller en 
inventering av dagsljusnivåer i befintliga svenska byggnader och ett 
projekt för att främja tillvaratagande av dagsljus i den kommunala 
planeringsprocessen.

12:15 – 13:15 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:15 – 14:05 PRAKTIKFALL

Ny skola som bidrar till områdets utveckling – så 
skapar du inspirerande och trygga skolmiljöer och där 
skolan blir en levande och öppen mötesplats i staden
• Att planera en ny skola utifrån målet att skapa goda lärmiljöer 

och en öppen och levande skola dygnet runt
• Utformning av inspirerande och trygga lärmiljöer och som skapar 

samhörighet mellan höstadie- och gymnasieeleverna
• Den lilla skolan i den stora skolan – hur vi har utformat hemvister 

och andra ytor på skolan för att skapa tillgängliga, trygga och 
flexibla lärmiljöer

• Planering för en skollokal som ska kunna nyttjas 24/7 av skola 
och kultur och fritid

Michael Lindgren
Lokalplanerare 
Umeå kommun 

Jonas Stenlund
Rektor
Umeå kommun

I Umeå kommun bygger man om en gymnasieskola till kombine-
rad högstadie- och gymnasieskola. Michael är lokalplanerare på 
grundskoleförvaltningen och Jonas är rektor och projektledare på 
gymnasieförvaltningen. Under anförandet berättar de om funktions-
program, lokal-utformning och byggnation av en öppen skola med 
moderna och flexibla lärmiljöer. En skola som är tänkt att vibrera av 
liv och rörelse dygnet runt och som bidrar till en hållbar utveckling 
av staden.
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14:05 — 14:35 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

14:35 – 16:35 KEY-NOTE SPEAKER 

FÖRDJUPNING: Evidence Based Design: Shaping 
Environments to Actuate Learning 
While learning models and their underlying pedagogies continue 
to evolve, the spatial design concepts that are intended to support 
learning remain under-developed. As a result, we have schools that 
are not purposebuilt, nor are these designs grounded in the theory 
of learning. A new approach is needed to turn schools intro truly 
effective learning spaces. 
 
This interactive workshop will introduce participants to an Evidence 
Based Design Approach: A Responsive Approach for Crafting 
Learning Environments. This approach connects a variety of 
disciplines and perspectives on learning with the design of learning 
spaces to produce activity-based learning environments. These 
environments represent a new vision, a paradigm shift in which the 
physical environment is the building block for learning (Lippman, 
2016). Participants will learn how this new vision has been applied 
by PCL in the Australia, Sweden and USA, and how it may be 
implemented in learning contexts. 

 

Objectives for the workshop 
 • Define an Evidence based Design Approach 
 •  Provide Examples from PCL’s Research/work o Gateway 

Schools, NYC o Skapaskolan, Huddinge, Sweden o Open plan 
Early Learning Centers, Australia 

 •  Applying Evidence Based Design: A Responsive Approach for 
Crafting Modern Learning Environments in New and Existing 
Schools o Webster Groves School District, St. Louis, Missouri, 
USA o Carlingford Public School, NSW, Sydney o Skapaskolan, 
Huddinge, Sweden

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

For the last 25 years, Peter Lippman has been researching, 
designing and writing about creating activity-based learning 
environments for the future. His work is fueled by desire to create 
places that are responsive to the needs of its users and encourage 
knowledge acquisition and life-long learning. Peter’s approach is 
unique to the practice of architecture. Grounded in the research, 
Peter applies social science research methodologies to the 
programming, planning, and design of learning environments. 

Peter C Lippman har fått 4,4 i snittbetyg vid tidigare 
föreläsningar

15:45 – 16:00 AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen
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KONFERENS 14-15 MARS • SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM
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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 skolans- 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 metoder för att modernisera befintliga skolor och förskolor samt deras inne- och utemiljöer 

• Få den senaste kunskapen om miljövänligt byggande där lokalerna också är kostnadseffektiva och  
 erbjuder en god lärmiljö

• 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

Arkitekt: TOL arkitekter AB

Källa: Liljewall arkitekter AB
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Konferenskod: OFF1468

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2018

Tid 
Konferens 14-15 mars 2018

Plats 
Scandic Hasselbacken 
Hazeliusbacken 20   
Stockholm  
08-517 343 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 14-15 mars 2018 

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 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

Arkitekt: TOL arkitekter AB

Arkitekt: TOL arkitekter AB


