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UR INNEHÅLLET 
 Attraktiva och hållbara skolmiljöer – det senaste inom ny- och ombyggnation
 Processen bakom ett lyckat skolbyggnadsprojekt – att framgångsrikt leda processen 
 Trygga och inspirerande skolmiljöer - arkitektur, inredning och möblering 
 Framtidens klassrum, samlingsytor, matsalar – så skapas en tillgänglig och trygg miljö för lärande 
 Återbruk och klimatmässig hållbarhet i projektet – lärdomar och erfarenheter

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.990 kr

TALARE OCH PRAKTIKFALL
Ante Runnquist 
Growing Places

Anette Larsson 
Tibro kommun

Samuel Willner 
Tibro kommun 

Liselotte Olsson 
Westlund 
TOL Arkitekter

Anna-Lena 
Bergman 
Botkyrka kommun

Lena Berg 
Botkyrka kommun

Ola Fransson 
Göteborgs stad

Ann Dalberg 
D Office arkitekter

Chrisoula Kiratzi 
Göteborgs stad 

Jürgen 
Wahlström 
Wahlström & 
Steijner Arkitekter

Helena Jansson 
Sala kommun 

Stefan 
Blomkvist 
Sala kommun

Anna Kovács 
Archus arkitekter

Helena Polgård 
Nygren 
White arkitekter

Anna Ellingsen 
Cedervall 
arkitekter

Anna Gathu 
Cedervall 
arkitekter

Framtidens  
skolmiljöer 2023
Framgångsrik ny- och ombyggnation av skolor – vad krävs för att lyckas?
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MÅNDAG 24 APRIL

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:05 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till 
konferensens moderator.

Magnus Blixt
Verksamhetsutvecklare
Haldor

09:05-09:45 EXPERTANFÖRANDE

Samverkan och nytänkande vid byggnation av skolor  
– vad krävs för att nå ett lyckat projekt? 
• Att bygga en skola och utveckla skolans verksamhet på samma 
gång – att gå från ett skolhusprojekt till ett kommungemensamt 
förbättringsarbete 

• Processen bakom en lyckad skolbyggnation – hur gör man? 
• Strategier för att effektivt leda en skolbyggnation och få alla att 
styra mot samma mål – hur får vi till det i praktiken?

Ante Runnquist
VD och grundare
Growing Places

Ante Runnquist har ägnat större delen av sitt yrkesliv till att förstå 
förutsättningarna för lärande. Först många år som student, sedan 
lärare, sedan som ledare och sedan projektledare för byggnation 
av framtidens skolor. Ante är en mycket uppskattad föreläsare och 
utbildare. Han är VD och grundare för företaget Growing Places 
som utvecklar lärmiljöer.

09:55-10:35 PRAKTIKFALL

Så planerar och bygger du en skola för många år framåt 
och som är utformad utifrån morgondagens pedagogik 
och arbetssätt 
• Hur vår skolutveckling tog fysisk form – att bygga en skola med 
verksamhetens behov i fokus 

• 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 – såväl inomhus som utomhus 

• Hur skolverksamheten arbetar och hur personalen och eleverna 
upplever den nya skolan och dess lokaler 

Anette Larsson  
Rektor
Tibro kommun

Samuel Willner
Projektledare och lokalstrateg
Tibro kommun

Baggeboskolan är Tibros nya F-6-skola med plats för 540 
elever. Skolan innehåller anpassade lokaler för särskola, en 
fullstor idrottshall med läktare samt tillagningskök. Den 9 300 
kvadratmeter stora skolan rymmer sex hemvister. De lokala 

hantverkstraditionerna återspeglas i byggnadens utformning, 
gestaltning, materialval och inredning, vilket i kombination med 
ledorden trygghet, glädje och lärande resulterat i lärmiljöer som 
möter varje elevs behov. Skolan blev vinnare av utmärkelsen 
”Årets Bygge 2021” i kategorin samhällsfastigheter. Lyssna till 
inspirerande erfarenheter av en lyckad skolbyggnation!

Baggeskolan fick utmärkelsen ”Årets bygge 2021”

10:35-11:00 PAUS

11:00-11:40 PRAKTIKFALL 

Framgångsrik ny- och ombyggnation av en äldre skola 
till en modern skola med varierande lärmiljöer och en 
god inomhusmiljö
• Riva eller bygga nytt? Erfarenheter från beslutet bakom vår ny- 
och ombyggnation

• Att placera och integrera byggnaden i en befintlig kontext – så 
gjorde vi

• Positivt samarbete mellan verksamhet och arkitekt är A och O 
för ett lyckat projekt 

• Hur vi har gått över till nya sätt att organisera oss i hemvister 
med 4 klasser och 3 klassrum, hemvistsdel och samlingsytor 

• Framtidens skola har inga korridorer – så är skolan utformad 
• Hur vi gick från en mindre och begränsad skolgård till en större, 
genomtänkt och välutnyttjad skolgård

• Flöden – så har vi skapat väl fungerande flöden för transporter, 
elevflöden, utställningar, gemensamma ytor och särskilt stöd 

• Så skapas en tydlig styrkedja till verksamheten, vad 
verksamheten ska tycka till om och inte

Anna-Lena Bergman
Rektor
Botkyrka kommun

Lena Berg
Biträdande rektor
Botkyrka kommun

Liselotte Olsson Westlund
Arkitekt och VD
TOL Arkitekter

Falkbergsskolan i Tullinge byggdes ursprungligen 1957. Placeringen 
i en sluttning och med byggnader på flera olika nivåer gjorde att 
skolan både var sliten och hade ett behov av att möta upp modern 
pedagogik. Lösningen blev ett vackert entrérum med bibliotek 
och café. Hemvister och klassrum på plan 2. En komprimerad 
skola som utstrålar hållbarhet. För att undvika att behöva ta 
fram en helt ny detaljplan, bevarande man den gamla skolans 
aula och matsal. Aulan var tidigare en biograf så resultatet blev 
konstnärlig utsmyckning, ljussättning och färgsättning som möts 
i ett scenografiskt filmtema. En utmaning var att se till de gamla 
lokalerna passade in i den nya skolan på ett naturligt sätt. Skolan 
invigdes i januari 2022 och de drygt 450 högstadieeleverna 
kunde flytta in i en ny och modernare skola anpassad för modern 
pedagogik. Den nya skolgården är dubbelt så stor som den gamla 
och är, till skillnad från den tidigare, tillgänglig för alla elever. 

Falkbergsskolan blev nominerad till “Årets skol- och 
förskolebyggnation 2022”
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11:45-12:25 PRAKTIKFALL 

Skolbyggnation och skolutveckling som helhet 
– så skapade vi en skola med fokus på trygghet, 
tillgänglighet och kunskap 
• Tillsammans för kunskap – ledorden för nya Glöstorpsskolans 
och som har genomsyrat hela skolbyggnationen 

• Hur kan vi utforma goda lärmiljöer som speglar läroplanens mål 
och intentioner? 

• Hur skapas tillgängliga lärmiljöer? 
• Att utforma framtidens lärmiljöer som erbjuder variation och 
överblickbarhet samt skapar trygghet 

• Så har vi arbetat för att göra skolan funktionell och attraktiv för 
personalen 

• Hur verksamheten har utvecklats hand i hand med 
byggnationen av den nya skolan 

Ola Fransson
Intendent 
Göteborgs stad

Ann Dalberg
Arkitekt
D Office arkitekter

Glöstorpsskolan är en ny skola för åk 4-9 med plats för 700 
elever som invigdes våren 2022. Detta skolbyggnationsprojekt 
kännetecknas av ett gott samarbete med fokus på att skapa 
de bästa möjliga lärmiljöerna och en attraktiv arbetsplats för 
personalen. Ola Fransson är intendent på Glöstorpsskolan och har 
varit skolans representant i byggprojektet. Ann Dalberg är arkitekt 
på D Office arkitekter och har varit uppdragsansvarig arkitekt för 
projektet. D Office arkitekter har gestaltat och projekterat skolan 
på uppdrag av PEAB med Göteborgs stad som byggherre. 

Glöstorpsskolan är nominerad till ”Årets bygge 2022”

12:25-13:25 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:25-14:05 PRAKTIKFALL

Att nå ett lyckat skolbyggnationsprojekt med elever och 
personals bästa i fokus 
• Hur kan du få helheten att fungera så att lokalenhet, 
skolpersonal, arkitekt och byggare samverkar i utvecklingen av 
skolan och dess lokaler? 

• Att skapa organisatoriska och kulturella förutsättningar för en 
god lärmiljö och nyttja skolans fysiska miljö som stöd 

• Om resan från idé till fungerande verksamhet i nya skollokaler 

Chrisoula Kiratzi
Biträdande rektor 
Göteborgs stad

JürgenWahlström
Arkitekt och Partner
Wahlström & Steijner Arkitekter
 

Chrisoula Kiratzi är biträdande rektor på Svartedalsskolan och 
Jürgen Wahlström är arkitekt och partner på Wahlström & Steijner 
Arkitekter. De delar med sig av erfarenheter av nybyggnationen 

av Svartedalsskolan i Göteborg som invigdes hösten 2020. 
Svartedalsskolan är en 4-9 skola för cirka 750 elever samt 
grundsärskola. Byggnaden omfattar förutom skollokaler även nytt 
bibliotek, matsal och storkök samt en idrottshall och Black Box. 
Skolan har en överglasad atriumgård som en fin bonusyta för 
utställningar, uppträdanden m.m.
  

14:15-14:55 PRAKTIKFALL 

Vallaskolan – en prisbelönt träskola i samverkan med 
flexibla lärmiljöer 
• Sala kommuns satsning på samverkansmodell för 
skolbyggnation – vägen till en lyckad skolbyggnation

• Hur vi har tänkt helhet kring lokalens utformning och 
verksamhetens arbetssätt för att skapa den bästa möjliga 
skolan

• Arkitektur och inredning som stöttar pedagogiken genom att 
skapa trygga och tillgängliga miljöer 

• Massivträ – mer än ett hållbart material 

Helena Jansson
Rektor
Sala kommun

Stefan Blomkvist    
Projektledare 
Sala kommun
 
Anna Kovács  
Arkitekt 
Archus Arkitektur   

     
Vallaskolan är den andra nybyggda skolan i raden av Sala 
kommuns skolsatsning. Skolan som ligger mitt i centrala Sala 
byggdes för 525 elever i låg- och mellanstadium och har varit i 
bruk i 2,5 år. Skolan är byggd i massivträ med tre våningar och 
innehåller flexibla lokaler där de olika årskurserna har sin egen 
hemvist för att skapa trygghet både under skol- och fritidstid men 
också gemensamma lokaler som skolbibliotek och praktiskt-/
estetiska salar. Fokusområden för skolan är att arbeta med 
tillgängliga lärmiljöer och ett språkutvecklande arbetssätt för att 
möta alla elever. Den nya skolan ska även vara en attraktiv och 
trivsam arbetsplats för både befintlig och framtida medarbetare. 
Förhållningsättet i projektet präglades av laget före jaget – mot 
ett gemensamt mål med projektets bästa i fokus. Skolan invigdes 
hösten 2020. 

Vallaskolan fick utmärkelsen ”Västmanlands arkitekturpris 2021”

14:55-15:15 PAUS

15:15-15:55 EXPERTANFÖRANDE

Arkitektur för gymnasieskolan – erfarenheter och 
knäckfrågor vid planering och byggnation
• Exempel från två gymnasieskolor; BAS i Barkaby, Järfälla 
respektive Westerlundska gymnasiet i Enköping

Helena Polgård Nygren
Arkitekt
White Arkitekter
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Helena är partner och uppdragsansvarig arkitekt på White 
arkitekter. Hon har en stor erfarenhet av att arbeta med 
brukarnära, komplexa projekt – från tidiga strategiska skeden till 
genomföranden. Lyssna till en inspirerande föreläsning där Helena 
berättar om arkitektur för gymnasieskolan utifrån erfarenheter av 
två gymnasieskolor; BAS i Barkaby, Järfälla och Westerlundska 
gymnasiet i Enköping.

16:00-16:40 EXPERTANFÖRANDE

NPF-anpassning av skolans miljöer vid ny- eller 
ombyggnation – exempel matsalar – så skapas en lugn 
och trygg miljö för alla

• Därför är NPF anpassning av skolans miljöer bra för alla elever
• Hur kan man förstå NPF och kopplingen till den fysiska miljön?
• Lokal och pedagogik i samverkan - vad är det?
• Hur kan man tänka kring ljudbilden, det visuella och 
orienterbarheten?

• NPF-anpassning av befintliga skolmatsalar i Tyresö kommun 
- rummen, inredning, förflyttningsflöden, skyltning, ventilation, 
färgsättning, bullerdämpning

Anna Ellingsen
Arkitekt 
Cedervall arkitekter

Anna Gathu
Arkitekt
Cedervall arkitekter

Anna Ellingsen arbetar som praktiserande arkitekt hos Cedervall 
arkitekter i roller som processledare, handläggande och 
uppdragsansvarig arkitekt. Hon har ett brinnande intresse för 
fysik lärmiljö, i synnerhet för att öka tillgängligheten i skolan 
för elever med särskilda behov. Anna har skrivit och föreläst i 
ämnet samt deltagit som specialist under projekteringsskedet i 
flertalet projekt. Hon arbetar med skolbyggnadsprojekt genom 
samtliga skeden, ofta med fokus på verksamhetsfrågor i dialog 
med verksamhet, elever och kund. Anna har även ett stort 
engagemang för skolbyggnadens utveckling, bland annat genom 
sitt förtroendeuppdrag i Skolhusgruppen. 

Anna Gathu är inredningsarkitekt och teamledare på Cedervall 
arkitekter. Hon är specialist på att utveckla offentliga rum och 
gör magi av det oomhändertagna. Anna angriper komplexa 
publika miljöer med ett multidisciplinärt, disciplinöverskridande 
angreppssätt där individen, berättandet och lärandet står i centrum 
och ligger henne varmt om hjärtat. Att skapa goda varierade 
lärmiljöer som omfamnar individens behov inte står i motsättning 
till ekonomiska, funktionella och tekniska krav. Under detta 
anförande exemplifierar Anna detta med matsalen som ett exempel 
på en läromiljö som med ett tidigt brett angreppssätt skulle kunna 
vara så mycket mer, än just en matsal. 

16:40-16:45 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

16:45 SLUT
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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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FRAMTIDENS SKOLMILJÖER 

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

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

Konferenskod: OFF1737

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 
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

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

Tid och plats
Konferens 24 april 2023

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

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 10 mars 6.990 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 14 april 7.790 kr  700 kr i rabatt
Ordinarie pris  8.490 kr

 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så  
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.

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


