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FRAMTIDENS
SKOLMILJÖER 2022

KONFERENS 15 NOVEMBER 2022 I STOCKHOLM ELLER DIGITALT
UR INNEHÅLLET
Strategier för att möta framtida behov av goda skolmiljöer
Lokalstrategier och ny- och ombyggnation av skolmiljöer som är långsiktigt hållbara
Så bygger du skolor med verksamhetens behov i fokus – att nå ett lyckat projekt
Hur fysisk miljö, möblering och skolans arbetssätt skapar tillgängliga lärmiljöer
Klassrum, specialsalar, bibliotek, matsal och studioytor – så skapas en modern skola
Utemiljöer i skolan – inspireras till hur du skapar goda skolmiljöer utomhus
Lokaler för en bättre värld – så skapas skolhus med mindre klimatpåverkan
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FRAMTIDENS SKOLMILJÖER 2022
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TISDAG 15 NOVEMBER
08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås
09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens
moderator.
Magnus Blixt
Verksamhetsutvecklare
Magnus arbetade länge som lärare och mötte stjärnglans i elevers
ögon och han blev sedan skolledare för Glömstaskolan. Därefter
arbetade han som verksamhetsutvecklare inom tillgängliga lärmiljöer
i Uppsala kommun. Idag arbetar han som verksamhetsutvecklare
på Haldor. Magnus ser också skolan från föräldraperspektiv och
som fritidspolitiker och följer sedan länge aktuell skolforskning och
har även erfarenheter från yrkesetiken och Lärarnas ansvarsnämnd.
Han är vice ordförande i Skolhusgruppen. Magnus är också 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.
09:10-09:50 PRAKTIKFALL

Framtidens skolmiljöer – så utvecklar Stockholms stad
effektiva och kvalitativa skolmiljöer för framtiden
• Så har vi arbetat med utvärdering av skolmiljöer inom
grundskolan i form av gå-turer och kunskapsöverföring
• Hur vi arbetar med kontinuerlig utveckling och revidering av
funktionsprogrammet
• Implementering och förankring – att visa på nytta samt översätta
funktionsprogrammet till praktisk verksamhet
• Skolbyggnation i tidiga skeden och detaljplanearbete - behov
och förutsättningar
Mårten Sundholm
Utredare
Stockholms stad
Tanja van de Meulebrouck
Utredare och lokalstrateg
Stockholms stad
Stockholms stad växer och behovet av platser och goda lärmiljöer
i skolan ökar. Det är därför viktigt att jobba kontinuerligt och
strukturerat med planeringen och utvecklingen av skolans miljöer.
Mårten Sundholm är utredare på Stockholms stad och Tanja van
de Meulebrouck är utredare och lokalstrateger på Stockholms stad.
Under anförandet delar de med sig av erfarenheter från Stockholms
stads utvärdering av skolmiljöer inom grundskolan inklusive resultat
från gå-turer, det kontinuerliga arbetet med funktionsprogrammet
samt planering i tidiga skeden vad gäller exempelvis tomter,
klimatanpassning och hur man möter kraven i barnkonventionen.

10:00-10:40 PRAKTIKFALL

Så bygger du en attraktiv och modern skola som
erbjuder trygga och inkluderande lärmiljöer och en god
arbetsmiljö
• Tryggt och inkluderande – hur vi planerar skolmiljön utifrån
elevsamverkan och med stöd av forskning om inkludering
• Så planerar vi skolmiljöer som är anpassningsbara och
ändamålsenliga trots skiftande elevunderlag
• Bibliotek, matsal och studiotorg – så hanterar vi utmaningen
med trygghet och lugn och ro i en stor och öppen skola
• Så planerar vi för att skapa en god arbetsmiljö för skolans olika
personalgrupper
• Makerspace, VR-labb och studios – så skapar vi miljöer som
stöttar ny teknik och digital arbetssätt i skolan
• Möblering som stöttar pedagogiken – erfarenheter av
upphandling samt av återbruk
• Utemiljöer för de högre åldrarna – att möjliggöra en trygg och
stimulerande utevistelse för de olika elevgrupperna
• Hur blir utformningen av skolmiljön på en skola som är tänkt att
användas även efter skoltid?
Erik Friede
Rektor Svaneskolan
Lunds kommun
Lars Steimer
Administrativ chef
Lunds kommun
Malin Dahlgren
Rektor Hedda Anderssongymnasiet
Lunds kommun
Lunds kommun är en snabbt växande kommun där man arbetar
strategiskt med utveckling av skolans verksamhet och dess lokaler.
Med utgångspunkt från forskning och praktik har man tagit fram
en verksamhetsidé om en trygg och inkluderande skola som man
sedan har översatt till ett verksamhetsunderlag för nybyggnation av
den nya högstadieskolan Svaneskolan och den nya gymnasieskolan
Hedda Anderssongymnasiet. Hedda Anderssongymnasiet är nästan
färdigbyggt och där verksamheten kan flytta in i augusti 2023 och en
termin därefter beräknar man att kunna ta Svaneskolan i drift. Malin
Dahlgren är rektor för Hedda Anderssongymnasiet och Erik Friede är
rektor för Svaneskolan (7-9). Under anförandet delar de med sig av
erfarenheter från planering och uppförande av då båda skolorna.
10:40-11:05 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
11:05-11:45 EXPERTANFÖRANDE

Forskningsstudie om lärmiljöer – processerna från att
skapa till att bebo en skola
• Aktuell pedagogisk forskning med koppling till processerna
från idé och förstudie till byggnation och verksamhet i drift
• Samverkan mellan olika aktörer med olika slags kunskap
– hur påverkar det kvaliteten på utbildningsmiljöerna?
• Processen bakom planering av en god utbildningsmiljö
– resultaten från forskningsstudie om lärmiljöer i två
nybyggda skolor
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Anneli Frelin
Professor i didaktik
Högskolan i Gävle
Jan Grannäs
Docent i didaktik
Högskolan i Gävle
Anneli och Jan leder forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer
och är medgrundare till det europeiska forskningsnätverket DRAPES
(Design, Research and Practice in Educational Spaces). Tidigare har
de studerat innovativa lärmiljöer, trygga skolor, förändringsprocesser
samt hållbara lärmiljöer, och även skolans demokratiuppdrag, elevers
delaktighet och inflytande (Jan) samt lärares professionalitet och
lärar-elevrelationer (Anneli).
11:50-12:30 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens skola, skolmiljöer och klassrum
• Kollegialt lärande
• Friends trygghetsenkäter
• Peps skolor för folkhälsa
• Tillgänglig lärmiljö som framgångsfaktor
• Klassrum i framtidens skola

Process för ny- och ombyggnation av skolor för
tillgänglig lärmiljö
• Hur kan du agera för att hyra skollokaler och samtidigt säkra
spetskompetens om lärmiljöer?
• Olika drivkrafter för olika stora kommuner avseende partnerskap
kring nya skolor
• Hur hanterar du upplevd risk kring innovativa lösningar?
• Hur kombinerar du tilltagande krav och mål kring hållbarhet
samt tuffa budgetkrav?
• Hur säkerställer du LOU när du vill hyra skollokaler och göra ett
partnerskap för att säkerställa tillgängliga lärmiljöer?
Christer Holger
Produktchef utbildningsfastigheter
Samhällsbyggnadsbolaget
Behovet av att arbeta på ett bra sätt i tidiga skeden och i samverkan
hitta de nya och goda lösningarna på utformning av skollokaler har
aldrig varit viktigare. Skollokalerna ska erbjuda goda pedagogiska
miljöer och samtidigt vara effektiva och hållbara. Christer är
produktchef utbildningsfastigheter på Samhällsbyggnadsbolaget
och har arbetat med utvecklingen av skolor och skollokaler i över
10 år. Under anförandet berättar Christer om goda erfarenheter
av skollokalsutveckling. Hur framtidens skollokaler är utformade
utifrån fokus på trygghet, inlärning, effektivitet och hållbarhet.
Han kommer också att ge goda exempel från skolprojekt som
Samhällsbyggnadsbolaget utvecklat i samverkan med både privata
och kommunala hyresgäster.
12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:30-14:10 EXPERTANFÖRANDE

Rätten till en likvärdig utbildning med god kvalité
– att tillgodose barns och elevers rätt till en tillgänglig
lärmiljö
• Att planera för ett tryggt och tillgängligt lärande – hur göra man
det?
• Användarinvolvering – vikten av att lyssna in barns och elever
upplevelser av tillgänglighet
• Vad samspelar den fysiska miljön med?
• Tillgänglighet – ett ständigt pågående arbete som behöver
hållas levande
• Verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö – och smakprov på
vårt kommande material om tillgänglighet
Mona Tafvelin
Rådgivare
SPSM
Gunilla Fällman
Rådgivare
SPSM
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har till uppgift
att verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med
funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och
annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. SPSM ska bidra
till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt
förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande.
Gunilla Fjällman och Mona Tafvelin är båda rådgivare på SPSM och
berättar om inkluderande och tillgängliga lärmiljöer i skolan och hur
den fysiska miljön kan samverka med den pedagogiska och sociala
miljön. Under anförandet presenterar de SPSMs nya reviderade
verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö.
14:20-15:00 PRAKTIKFALL

Om- och utbyggnation av skolor – lokalstrategier och
byggnation för attraktiva och hållbara skolmiljöer
• Om- och utbyggnation av en högstadieskola och gymnasieskola
- varför valde vi att bygga om istället för att riva och bygga nytt?
• Tidig planering och strukturöversyn över samtliga skollokaler för
att se olika handlingsalternativ och konsekvenser
• Hållbar skolbyggnation med certifiering av såväl byggnation
som drift
• Så utvecklade vi moderna lärmiljöer som är hållbara i många år
trots skiftningar i elevantal och pedagogik
• Hur klassrum och studieytor stöttar verksamheten och
underlättar för lärare och elever
• Lärdomar och erfarenheter från att ha haft verksamheten i drift
under några år
Karin Nylén
Fastighetsförvaltare
Umeå kommun
Jonas Stenlund
Rektor Maja Beskowgymnasiet
Umeå kommun
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I Umeå kommun arbetar man idag utifrån av politiken beslutade
”Skolstruktur 7 – 9 och Skostruktur F – 6” vilket innebär att
man planerar och genomför om- och utbyggnad av ett antal
befintliga skolor. Som ett viktigt underlag för detta har man
fram lokalprogram som svarar mot önskad kapacitet enligt
skolstruktur. Lokalprogrammen lutar sig starkt mot kommunens
funktionsprogram för grundskola. I föreläsningen möter du Karin
Nylén, fastighetsförvaltare, Umeå kommun och Jonas Stenlund,
rektor Maja Beskowgymnasiet, Umeå kommun. De delar med sig av
kommunens arbete med lokalstrategier kopplat till skolbyggnation.
Karin och Jonas berättar bland annat om om- och utbyggnation
av Maja Beskowgymnasiet - ett mycket lyckat lokal- och
verksamhetsutvecklingsprojekt, där verksamheten har varit i drift i
den ombyggda skolan sedan september 2019.
15:00-15:25 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
15:25-16:05 PRAKTIKFALL

Så bygger Göteborgs stad kvalitativa och långsiktigt
hållbara skolmiljöer
• Hur planerar och bygger vi skolor som erbjuder kvalitet i många
år framåt?
• Hur leder du processen för att nå målen vad gäller kvalitet,
ekonomi och teknik?
• Hur nås en god samverkan under hela projektet?
• Presentation av nyligen genomförda om- och nybyggnationer
Göteborgs stad
Talare meddelas senare
Under detta anförande berättar projektledare på Göteborgs stad
om nyligen genomförda om- och nybyggnation samt vad som är på
gång framöver vad gäller skolbyggnation.

16:10-16:50 PRAKTIKFALL

Framtidens skola i praktiken – så har vi byggt en skola
utifrån framtidens pedagogik och skolmiljö
• Att bygga en skola med verksamhetens behov i fokus
• Hur vi genom ett genomarbetat koncept för skolbyggnation har
sparat tid och fått en gemensam målbild med en positiv ingång
i projektet
• Vår resa från traditionell skollokal till en modern och
ändamålsenlig skolmiljö som stöttar moderna arbetssätt, såväl
inomhus som utomhus
• Rummens och lokalens utformning samt möblering – flera små
skolor i en och samma skola som skapar effektivitet och kvalitet
• Så skapar vi förutsättningar för lärande, kreativitet och ett gott
socialt sammanhang
• Hur skolverksamheten arbetar och hur personalen och eleverna
upplever den nya skolan och dess lokaler
Maria Andersson
Förvaltningschef förskola och grundskola
Kungsbacka kommun
Kungsbacka växer och det gäller även kommunens sydligaste
kommundel Frillesås. För att möta behovet att kunna ta emot fler
elever har F-9 skolan kompletterats med en ny byggnad innehållande
moderna lärmiljöer, café och lokaler för specialämnen. Kök- och
matsalsbyggnad har byggts om- och ut till tillagningskök och där
man har skapat en bra måltidsmiljö för alla elever. Skolgården har
upprustats och miljön runt skolbusshållplats har gjorts mer säker.
I utformandet av skolans miljöer har man utgått från forskning om
vad som är viktigt för att skapa miljöer där elever är trygga, trivs
och lär. Det innebär bland annat att man har skapat så kallade
”hubbar” där pedagoger och elever i de olika årskurserna samlas.
Projektet kännetecknas av hållbarhet utifrån flera perspektiv, socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Skolan invigdes i maj 2022.
16:50-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.
17:00 KONFERENSEN AVSLUTAS

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.
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

FRAMTIDENS SKOLMILJÖER 2022
Tid och plats

Allmänna villkor

Konferens 15 november 2022
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller
följa konferensen digitalt via livestream.

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.

Pris konferens

Välj om du vill delta på plats eller digitalt.

Anmäl dig senast 16 september
Anmäl dig senast 28 oktober

Ordinarie pris

6.490 kr
6.990 kr

7.490 kr

1.000 kr i rabatt
500 kr i rabatt

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.490 kr per person.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del
av streamet material i 30 dagar efteråt.

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
Hotel 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

För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under
konferensen.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
Öka dina kunskaper om strategisk planering av skolbyggnation för att möta
framtida behov
Lyssna till forskning om processen bakom byggnation av skolor med goda
lärmiljöer
Inspireras till att nå ett lyckat skolbyggnadsprojekt som går hand i hand med
verksamheten och moderna arbetssätt i skolan
Upptäck nya arbetssätt i planeringsarbetet som snabbar på och kvalitetssäkrar
processen
Ta del av erfarenheter från nyligen byggda skolor där fokus legat på
klimatvänligt ombyggnation och framtidens lärmiljöer
Fördjupa dig i trygga och tillgängliga lärmiljöer – utformning och möblering av
skolans ytor och klassrum
Lär dig mer om utformningen av skollokaler där du kan bygga in en flexibilitet
för skiftningar i pedagogik och elevgruppernas storlek
Inspireras till att bygga in fysisk aktivitet och göra skolmiljöerna aktiva även
efter skoltid
Få kunskaper om omställningen till flexibla skolmiljöer och skolutveckling i
samband med ny- och ombyggnation
Öka dina kunskaper om utvecklingen av hållbara utemiljöer i skolan
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