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– läs om våra rabatter på baksidan!

Framtidens skol- och lärmiljöer 
Fokus på forskning, erfarenheter och konkreta lösningar på de utmaningar du 
möter vid utformning och byggnation av en skollokal och dess lärmiljöer
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Arrangeras av

KONFERENS  
28 APRIL 2021
PÅ PLATS I STOCKHOLM  
ELLER 
DIGITALT VIA LIVESTREAM

UR INNEHÅLLET 
• Framtidens lärmiljöer som inspirerar och skapar lust till lärande – att framgångsrikt utveckla skolan och 

dess fysiska miljö

• Senaste forskningen inom utformning av skollokaler och lärmiljöer – trender och framtid

• Processen bakom planeringen av skolmiljöer – så ser du till helheten och förenar pedagogik, det sociala, 
organisationen och den fysiska miljön

• Arkitektur, inredning och möblering – lokaler och utemiljöer som stöttar inkludering och en likvärdig skola

• Tryggare skolor – så gör du skollokalerna trivsamma och bra för elever med funktionsnedsättning

• God inomhusmiljö i skolan – så säkrar du en god luft-, ljus- och ljudmiljö i lokalerna

Magnus Blixt 
Uppsala kommun 

Suzanne de Laval 
Arkitekturanalys

Frida Brismar 
Pålsson

Paradis produktion
 

Siri Morawski 
Myndigheten för 

delaktighet

Filiz Coskun 
White arkitekter 

Isabel Villar 
White arkitekter 

Anna Areskough 
Max Arkitekter 

Niina Johansson 
Östhammars kommun
 
Marie Berg 
Göteborgs stad 

Joakim Axelsson 
Hammarö kommun 

Ylva Matikainen 
Mondo Arkitekter 

Christer Gerhardsson 
Västerås stad

Anna-Lotta Andersson 
Västerås stad  

SPECIELLT INBJUDNA

MODERATOR OCH TALAREÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL

Källa: Mondo arkitekter



ONSDAG 28 APRIL

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner hälsar välkommen och lämnar över ordet till  
konferensens moderator och talare Magnus Blixt, Verksamhets-
utvecklare tillgängliga lärmiljöer, Uppsala kommun 

09:10-09:35 INLEDNINGSANFÖRANDE

Framtidens skol- och lärmiljöer – så mycket mer än 
väggar och tak – utveckling av skollokaler som stöttar 
skolans pedagogik och elevers lärande
• Läroplanens riktlinjer om att skapa miljöer för lärande och 

utveckling – vad innebär det för din planering av skollokaler? 
• Hur bör lokalerna utformas för att de ska stötta skolans 

pedagogik och elevers lärande?
• Hur bygger du en skola och inte bara ett skolhus där 

verksamhet och byggnad utvecklas hand i hand?

Magnus Blixt
Verksamhetsutvecklare tillgängliga lärmiljöer
Uppsala kommun  

Magnus arbetade länge som lärare och mötte stjärnglans 
i elevers ögon, blev sedan även skolledare för omtalade 
Glömstaskolan och är nu verksamhetsutvecklare med fokus 
på tillgänglig lärmiljö i Uppsala grundskolor. Han ser dessutom  
skolan från föräldraperspektiv och som fritidspolitiker, följer 
sedan länge aktuell skolforskning och har även erfarenheter från 
yrkesetiken och Lärarnas ansvarsnämnd. Han är styrelseledamot 
i Skolhusgruppen. Magnus är en idog bloggare och twittrare, 
engagerad i skolfrågor och försöker dra sitt strå till stacken i att 
bygga en tillgänglig skola för var och en.

09:40-10:15 EXPERTANFÖRANDE

För vem utformar vi lokalerna? Senaste forskningen 
om sambanden mellan lokalutformning och en väl 
fungerande pedagogisk verksamhet
• Vad säger forskningen om sambanden mellan skolans fysiska 

utformning och elevers lärande?
• Vad kan vi lära av tidigare skolbyggnationer när vi tar beslut 

om skolans ytor, rum och möblering så att lokalen stödjer den 
pedagogiska verksamheten?

• Hur kan lokalerna bidra till bra flöden och rumsliga funktioner i 
skolan som underlättar verksamhetens dagliga arbete?

Suzanne de Laval
Tekn. Dr och arkitekt
Arkitekturanalys

Suzanne är arkitekt och teknologie doktor, verksam som forskare 
och expert i Arkitekturanalys sedan 2001. Hon har erfarenhet 
som praktiserande arkitekt på Wikforss Arkitektkontor i Uppsala, 
kommunal planering på stadsbyggnadskontoret i Uppsala, 
forskning på KTH samt som utbildningsledare inom Sweco 
Architects. Suzanne har projektlett studien och rapporten ”IFOUS 
fokuserar: Bygga skola” där man utifrån användandet av av 
metoden ”Gåtur”, utvärderar hur eleverna använder befintliga 
skolor i fyra kommuner. Suzanne är också redaktör för ett par av 
SKR´s kunskapsöversikter, däribland ”Skollokalers betydelse för 
lärande”.  Suzanne är styrelseledamot i Skolhusgruppen.

10:15-10:45 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:45-11:20 EXPERTANFÖRANDE

Utgå från behov och tänk helhet! Processen bakom 
framgångsrik utformning av skol- och lärmiljöer
• Att starta med varför? Hur du utifrån din skolverksamhets 

behov kan påbörja en förändringsresa och utveckla nya skol- 
och lärmiljöer

• Hur du får igång en skol- och lokalutveckling som sker parallelt i 
en och samma process

• Så får du till en helhet mellan skolans pedagogiska och sociala 
vision, skolans organisaton och den fysiska miljön

• Varje skolbyggnation är unik! Detta kan du lära utifrån en 
jämförelse av två nya skolor i Arvika och Östhammar 

Frida Brismar Pålsson
Expert lärmiljöer
Paradis Produktion

Frida är en av Sveriges mest efterfrågade processledare 
inom skolbyggnation. Under anförandet beskriver hon hur 
man med hjälp av ett pedagogiskt program kan få till den 
eftertraktade helheten mellan pedagogiska och sociala mål, 
skolans organisation och den fysiska utformningen. Genom en 
jämförelse mellan Arvika nya Högstadium och nya Frösåkerskolan 
i Östhammar, där Frida varit processledare, får vi syn på hur 
olika processerna kan se ut, men också vad skolornas olika 
designlösningar får för konsekvenser för undervisningen, 
schemaläggningen och lärarnas arbete. 

11:25-12:00 PRAKTIKFALL

Samlad utveckling av pedagogik och skolhus – så 
skapade vi vår egna bästa skola
• Hur får du till helheten i projektet och får skolans fysiska  

miljö att fungera ihop med skolans kultur och pedagogiska 
verksamhet?

• Att utifrån skolans verksamhetsidé utveckla framtidens fysiska, 
sociala och pedagogiska miljöer 

• Om resan från idé till färdig skola – erfarenheter från ”Nya 
Frösan”

Niina Johansson
Rektor
Östhammars kommun

I Östhammars kommun har man byggt en ny 4-9 skola, 
Frösåkersskolan som utformats i nära samverkan med elever och 
personal och utifrån målet om att skapa en skola med en väl avvägd 
balans mellan integritet och öppenhet och där man har byggt 
bort trånga korridorer och otrygga miljöer. Stort fokus har lagts 
på att skapa goda lärmiljöer för alla elever och där kommunen har 
samarbetat med SPSM. Skolan öppnade i januari 2021. 

12:00-13:00 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:00-13:20 EXPERTANFÖRANDE

Alla ska med! Så gör du skollokalerna trivsamma och 
bra för elever med funktionsnedsättning 
• En trygg skola ökar förutsättningarna för elevers 

studiemotivation och studiero – vad betyder det för dig som 
planerar skolans lokaler?

• Hur upplever elever med funktionsnedsättning skol- och 
lärmiljöerna?
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• Hur får du in dessa elevers behov vid om- eller nybyggnation av 
en skola?

• Hur får du in trygghetsperspektivet vid utformningen av 
lokalerna? 

Siri Morawski
Utredare
Myndigheten för delaktighet

Upplevelsen av trygghet är starkt förknippat med elevers lärande 
och utveckling i skolan. Forskning visar att många skolor brister 
vad gäller att skapa trygga skolmiljöer för alla elever. Elever med 
funktionsnedsättning känner sig ofta otrygga i skolan. För att 
säkerställa en likvärdig skolgång är det därför viktigt att få in 
trygghet vid byggnation av skolor. Under anförandet berättar Siri om 
resultaten av de trygghetsvandringar som gjorts av Myndigheten 
för delaktighet. Du får höra hur elever med funktionsnedsättning 
upplever skolans lokaler och miljö och hur du utifrån detta bör 
planera lokalernas utformning. Siri presenterar också ett nyligen 
framtaget stödmaterial kopplat till byggnation av skolor.

13:25-14:00 EXPERTANFÖRANDE

Miljöer för barns lärande, det sociala sammanhanget 
och kreativ stimulans och hälsa – nuläge, trender och 
framtidsspaning 
• Olika samhällstrender som påverkar arbetet med utveckling av 

skol- och lärmiljöer
• Hur bör en skola utformas för att stödja inlärningen för elever 

med olika behov?  
• Hur kan utformning, inredning och möblering stötta alla elevers 

lärande?
• Vad kännetecknar storlek och utformning på skollokalen och 

dess olika ytor och rum?
• Hur kan lokalerna och utemiljön utformas för att skapa en trygg 

och trivsam skola?
 

Filiz Coskun
Expert lärmiljöer och 
arkitekt
White arkitekter

Isabel Villar
Ljusdesigner
White arkitekter

Trots tydlighet i lagen är långt ifrån alla Sveriges skolor inkluderande. 
Idag brister skolan i tillgänglighet för elever med funktionsvariationer. 
Hur bör en skola utformas med syftet att stödja inlärningen 
för elever med andra förutsättningar? Under detta pass får du 
lyssna till White arkitekters framtidsspaning om skolans lärmiljöer 
utifrån deras studie om inkluderande lärmiljöer samt utifrån deras 
samarbetet med bland andra Myndigheten för delaktighet (MFD) 
och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

14:05-14:40 EXPERTANFÖRANDE

Skolan är den plats där barnen tillbringar majoriteten 
av sin tid – hur kan vi berika och bygga skolor som 
inspirerar?
• Vilka är verktygen för att berika och bygga inspirerande skol- 

och lärmiljöer? 
• Hur tillgodoser vi barnens rätt till upplevelser av rumslighet, 

material, färg och ljus? 
• Hur kan vi designa rummen och ge dem en karaktär som 

tydligt stöttar deras funktion? 
• Hur kan gestaltningen av skolan kopplas till trygghet, 

inkludering och inlevelse i barnens liv och upplevelser? 
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Anna Areskough 
Arkitekt och delägare 
Max Arkitekter 
 

Skolan är en plats där elever ska lära, men det är också en plats 
där elever ska få lust att lära, läsa, leka och bli nyfikna människor. 
I föreläsningen möter du Anna som ger kunskap, inspiration 
och vägledning till dig som planerar eller bygger skolmiljöer. 
Föreläsningen utgår från skolbyggnationer såsom Bobergsskolan, 
Skälbyskolan och Ribbyskolan.

14:40-15:10 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:10-15:45 PRAKTIKFALL

En skola utöver det vanliga – när skolan entusiasmerar 
och skapar lust till lärande 
• När verksamhetens behov styr kan vi bygga goda lärmiljöer  

– vad innebär det?
• Hur kan elevinflytande och dialog resultera i innovativa lösningar 

för lärmiljön?
• Vilka reslutat kan man uppnå när organisation, hus och 

inredning samspelar i utformningen av en skola?

Marie Berg
Projektledare nybyggnation av skolor
Göteborgs stad

Just nu pågår bygget av nya Långedragsskolan (F6), en skola 
som invigs till höstterminens start 2021. En skola där mycket kraft 
har lagts på att skapa goda och inspirerande lärmiljöer. Dialog 
och samverkan med elever och verksamhet har lett till innovation 
och nytänk där ett exempel är utformningen av skolans takterass 
som lärmiljö. Lyssna till en inspirerande föreläsning om en lyckad 
skolbyggnation för och med verksamheten!

15:50-16:25 PRAKTIKFALL

Att bygga alla barns grundskola som skapar värden 
för såväl eleverna som för kommunen som helhet
• Hur en god samhällsplanering med satsningar på framtidens 

skolor bidrar till kommunens attraktivitet och tillväxt
• Planering i tidiga skeden där allas kompetens tas tillvara för att 

få ut maximalt av projekten
• Att utifrån delaktighet med verksamhet och elever skapa en 

skola för alla

Joakim Axelsson
Projektledare  
bildningsförvaltningen 
och biträdande rektor
Hammarö kommun

Ylva Matikainen
Arkitekt
Mondo arkitekter

I Hammarö kommun pågår den största satsningen på 
skolbyggnation i kommunens historia. Om- och nybyggnationer 
av flertalet skolor, förskolor och idrottshall är i full gång. Under 
anförandet berättar Joakim och Ylva om vad som krävs för att 
en liten kommun ska möta behoven av goda skolmiljöer för 
framtiden, skolans plats kommunen och hur skolbyggnation kan 
skapa värden för kommunen som helhet. De berättar om ett 
gediget förarbete och samarbete bakom uppförandet av de nya 
F-6 skolorna Hammarlundens skola och Götetorps skola, båda i 
färdigställande under 2021.
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16:30-17:05 PRAKTIKFALL

Utveckling av goda skollokaler och lärmiljöer i en 
snabbt växande stad
• Ett nytt strukturerat arbetssätt för planering av skollokaler inom 

Västerås stad
• Hur nå en ökad effektivitet och nytänk i utvecklingen av 

skollokaler?
• Funktionsprogram för grundskolan och pågående om- och 

nybyggnation av skolor 
• Hur vi möter framtida behov av goda skol- och lärmiljöer när 

staden växer snabbt

Christer 
Gerhardsson 
Projektchef 
Västerås stad 

 

Anna-Lotta 
Andersson 
Fastighetsstrateg
Västerås stad 

Västerås stad växer och behovet av platser i skolan ökar. Christer 
är projektchef och Anna-Lotta är fastighetsstrateg, båda på 
fastighetsavdelningen i Västerås stad. Under anförandet berättar 
de om stadens arbete med planering och byggnation av skolor i 
tider av expansion och de utmaningar som det innebär samt hur 
man valt att hantera dem.

17:05-17:10 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING
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Goda skäl att delta på konferensen
 Öka dina kunskaper om strategisk planering av skol-  

 och lärmiljöer för att möta framtida behov

 Lyssna till forskning och beprövad erfarenhet om  
 framtidens lärmiljöer i skolan 

 Inspireras till att nå ett lyckat skolbyggnadsprojekt  
 som går hand i hand med verksamheten

 Upptäck nya arbetssätt i planeringsarbetet av skol 
 byggnation som snabbar på och kvalitetssäkrar  
 processen

 Ta del av erfarenheter från nyligen byggda skolor  
 och där fokus legat på miljövänligt byggande och  
 framtidens lärmiljöer

 Fördjupa dig i inkluderande och trygga lärmiljöer  
 – arkitektur, möblering och inredning av skolans ytor  
 och klassrum

 Lär dig mer om utformningen av skolans lokaler och  
 lärmiljöer där du kan bygga in en flexibilitet för  
 skiftningar i pedagogik och verksamhet

 Få kunskaper om omställningen till framtidens  
 lärmiljöer och skolutveckling i samband med ny-  
 och ombyggnation

 Öka dina kunskaper om utvecklingen av hållbara och  
 inspirerande utemiljöer i skolan



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.

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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Sagt om Ability Partners tidigare konferens om skolmiljöer
”Bra föreläsningar, kvalitet rakt igenom!”

”Väldigt givande erfarenhetsutbyte!”
”Både inspirerande och lärorikt på samma gång”
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ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

Framtidens skol- och lärmiljöer 

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

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!
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Konferenskod: OFF1595

 Konferens på plats i Stockholm     Digital konferens 

Förnamn Efternamn E-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris konferens – delta på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation.  

PRISER /  
PERSON

Boka senast  
12 mars

Boka senast  
16 april

Ordinarie pris

KONFERENS 5.990 kr 6.790 kr 7.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar  
person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr exkl. moms per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

Pris digital konferens – delta via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av 
streamat material efteråt.

PRISER /  
PERSON

Boka senast  
12 mars

Boka senast  
16 april

Ordinarie pris

KONFERENS 4.990 kr 5.790 kr 6.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar  
person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr exkl. moms per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på boendet  
om du anger våra koder vid bokning.
Stockholm City
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner

Djurgården
Hotell Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
Stockholm och övriga Sverige
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell.  
Ange kod: D000028081

1.500 kr 
rabatt

1.500 kr 
rabatt

700 kr 
rabatt

700 kr 
rabatt

Källa: Mondo arkitekter

Sagt om Ability Partners tidigare konferens om skolmiljöer
”Bra föreläsningar, kvalitet rakt igenom!”

”Väldigt givande erfarenhetsutbyte!”
”Både inspirerande och lärorikt på samma gång”

Plats 
World Trade Center Stockholm 
Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1

Eller digitalt via livestream

Tid 
28 april 2021


