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Utredning lokaler för Grundskolan i framtiden i Dals-Ed

Förord:

Denna utredning syftar till att ge ett mer detaljerat underlag för den fortsatta processen 
att renovera och bygga om Snörrumskolan och Hagaskolan i enlighet med direktiven 
från kommunfullmäktige 20130417, då det beslutades att alternativ 5 i utredningen 
Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed ska genomföras.

Grundskolans lokalbehov har ändrats över tid. Ett minskat antal elever har lett till att 
lokalytan klart överstiger normen för antalet kvadratmeter per elev, vilket leder till att 
grundskolan har svårt att förhålla sig väl till standardkostnader för skollokaler. Skolans 
organisation och arbetssätt har också utvecklats, varför de krav som idag ställs på 
moderna utbildningslokaler, inte möts av befintliga skolors lokaler. Sedan 2008 har 
lokalfrågan utretts, vilket även lett till att man avvaktat med beslut om större 
underhållsarbeten. Flera verksamheter bedrivs idag i lokaler som inte är i acceptabelt 
skick.

 Utredningsgruppen har med utgångspunkt i direktiv och inkomna synpunkter under 
utredningens gång ändrat detaljutformningen av projektet, för att i största möjliga mån 
motsvara de krav som ställs på moderna skollokaler och god ekonomisk hushållning, 
med elevens bästa för ögonen. Ett avgörande inflytande har alla de samrådsgrupper som
deltagit i utredningen haft. Det går inte att ta miste på det engagemang som finns för att 
utforma långsiktigt hållbara och attraktiva skolor för kommunens barn och unga. 

Sammanfattning:

Sedan 2008 har skolans lokalbehov utretts inom FOKUS. Våren 2013 togs beslut om att
framställa ett detaljerat underlag i linje med de riktlinjer som angivits i utredningen 
”Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed”, och det alternativ 5 som 
beskrivs där. 

I enlighet med direktiven tog utredningen sin utgångspunkt i de synpunkter som 
inkommit under tiden fram till denna utrednings början, samt organiserade en struktur 
för fortsatt samråd och inflytande. 
Mångas viljor har kommit till uttryck och en mängd olika lösningar på de svårigheter 
projektet haft att hantera har lämnats. Med utredningsgruppens breda kunskapsbas och 
med uppdragets direktiv som styrning, har alla inkomna synpunkter och förslag till 
lösningar bearbetats, och det står helt klart att projektets utformning inte sett ut som 
underlaget i denna redovisning om inte så många aktivt deltagit i processen.

Tillkommande underhållsbehov har gjort det svårt för utredningsgruppen att fullt ut 
förhålla sig till ramen om 30 mkr. Ändå har vissa ändringar av inslag i projektet gjorts, 
för att anpassa totalkostnaden. Det råder trots detta ingen tvekan om att den effekt på 
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driftskostnader som renoverings- och ombyggnationsinsatserna leder till, förhåller sig 
väl till principen om god ekonomisk hushållning, på samma gång som en markant 
kvalitetshöjning kommer barn, unga och personal tillgodo.

I styrgruppen för Lokalutredning Grundskola har följande personer ingått:
Lena Bernhardsson, Claes Hellberg, Roland Kindslätt, Peder Koldeus, Björn Lindeberg,
Christian Nilsson, Jonas Olsson
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1. Bakgrund

2008-
Lokalförsörjningsutredning inleds i FOKUS-nämnden
FOKUS-nämnden genomförde under 2008 en första lokalutredning med ambitionen att:
-Lägga aktuell förskoleverksamhet på Toppen, Ängsvallen och Stallbacken (6 
avdelningar) till Snörrumskolan.
- All verksamhet för förskoleklass, grundskola, samt FA/ fritidshem lägga på 
Hagaskolan.
- Snörrumskolans förskoleklass, FA-verksamhet, fritidshem och åk 1-2 flyttas till 
Hagaskolan via både ombyggnation och nybyggnation. Tre alternativ:
A. Renovering av befintliga lokaler
B. Ny förskola och renovering av de övriga lokalerna.
C. En förskola (Snörrumskolan) och en grundskola (Hagaskolan)

2009- 
Arbetsgrupp bildas av FOKUS-nämnden som beslutar gå vidare med alternativ B och 
C. Informationsmöten med föräldrar och allmänhet genomförs.

2010 – 
Organisationsförändring startar inom FOKUS
Utredningen fortsatte och 2010-06-23 meddelar förvaltningschefen att en 
organisationsförändring är igångsatt och för lokalförsörjningen föreslår 
förvaltningschefen att nämnden går vidare med alternativ C. Att samla hela 
grundskolans F-9 verksamhet till Hagaskolan samt att fyra förskoleavdelningar och 
dagbarnvårdarlokaler förläggs till nuvarande Snörrumskolan. Stallbacken blir kvar med 
två avdelningar.

2011 – 
Programytor tas fram – investeringsberäkning 60-70 mkr
Under våren tas det fram ett första underlag med analys av beräknad programyta för att 
bedriva F-9 skola på Hagaskolan och fyra olika förslag på hur en till – och ombyggnad 
skulle kunna ske. De fyra förslagen beräknas till en investering om mellan 35 – 49 mkr. 
Ett nytt centralkök och matsal, ca 11 mkr. Ombyggnation av Snörrumskolan ca 10-11 
mkr. Total investering på ca 70 mkr med nytt centralkök och ca 60 mkr utan kök.

Djupare analys behövs säger Kommunstyrelsen 2011-04
Kommunstyrelsen uppmanar 2011-04 FOKUS att utreda konsekvenserna av att inte 
genomföra en F-9 skola och att utreda att genomföra en F-9 skola med tydliga 
driftsanalyser. Dessutom bör en djupare analys göras av de åtgärder som behöver vidtas 
på Snörrumskolan om en F-9 skola genomförs.

Fortsatt utredningsuppdrag för FOKUS
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-29 att FOKUS senast i april 2012 skall presentera 
förslag på hur det framtida lokalbehovet ska hanteras med följande förutsättningar:
 Med en investeringsvolym om ca 20 mkr lämna förslag på ombyggnation och 
anpassning av Hagaskolan samt Snörrumskolan.
 Mer ändamålsenliga lokaler både på Hagaskolan och Snörrumskolan utifrån 
arbetsmiljö- och kvalitetssynpunkt för såväl elever som personal. För Hagaskolan ska i 
första hand förslag tas fram kring högstadiedelen och hur kapprummen kan användas på
ett mer effektivt sätt för undervisning.



 Anpassa och förbereda lokalerna på Hagaskolan på mest optimala sätt för att på sikt 
hantera all grundskoleverksamhet.
 Anpassa och förbereda lokalerna på Snörrumskolan på mest optimala sätt för att på 
sikt hantera enbart förskoleverksamhet.
 Uppdrag vidare åt teknisk chef att redovisa medel som finns avsatta för underhåll på 
Hagaskolan och Snörrumskolan.

2012 – 
Tre alternativ presenteras
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-05-09 redovisas 3 olika alternativ.
1. Ombyggnation av Hagaskolan och Snörrumskolan där båda kvarstår som 
skolor.
2. Endast renovering av Hagaskolan men med möjlighet att senare fortsätta med
en sammanhållen F-9 skola.
3. Ombyggnation av Hagaskolan med förberedelse om att i etapp 2 genomföra 
en sammanhållen F-9 skola.

Processen fortsätter
Den 29 augusti beslöt FOKUS-nämnden att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
fortsatt processande. Nämndens viljeinriktning är alternativ A.
 Att samla grundskolans F-9 verksamhet till Hagaskolan
 Fyra förskoleavdelningar och dagbarnvårdarlokaler förläggs till Snörrumskolan.
 Stallbacken blir kvar med två avdelningar.

Utredningen presenteras:
Kommunchefen arbetar vidare med utredningen under hösten 2012. 
Utredningen med förutsättningar och fem alternativ för att anpassa och optimera 
skolans och förskolans lokaler utifrån nuvarande och kommande behov presenterades 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-21.

 Framtid lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals Ed
 Alternativ 1. Om- och tillbyggnad för F-9 i 2 skeden. Beräknad kostnad-3 mkr.
 Alternativ 2. Enbart en renovering av högstadiedelen (hus A) på Hagaskolan som
medger en fortsättning till en sammanhållen grundskola. Beräknad kostnad16 mkr
 Alternativ 3. Ombyggnad och renovering av befintliga byggnader (hus A, B och 
C) Hagaskolan. Snörrumskolan får nytt värmesystem och nya golv samt en 
uppfräschning av lokalerna för F-2 och fritidshem. Upprustning av utemiljön. Beräknad 
kostnad 27 mkr
 Alternativ 4. är som alternativ 1 med genomförandet sker i ett skede. Beräknad 
kostnad 83 mkr
 Alternativ 5. (Alternativ 3 + hus E,F,G Hagaskolan) Ombyggnad och renovering 
av befintliga byggnader (hus A,B,C) samt slöjd och hemkunskap (hus E,F,G).
 Innefattar även att 3 avdelningar flyttas från Ängsvallens förskola till Snörrum vilket 
medför nybyggnation om totalt 16 mkr. Inkl. kök Snörrum. Beräknad kostnad 46 mkr.

 Kommunstyrelsen överlämnade 2012-12-05 § 168 ärendet och utredningen vidare till 
FOKUS-nämnden för beredning av beslutsförslag gällande inriktning för lokalbehovet 
utifrån de redovisade alternativen. 

Fortsatt beslutsprocess
Utredningen har därefter varit tillgänglig för att ta del av och lämna synpunkter kring 
för allmänheten via kommunens hemsida och facebook. Därefter har utredningen 



redovisats för berörda parter ( personal och föräldrar) i enlighet med utredningens 
kommunikationsplan och vid ett informationsmöte för allmänheten den 16 januari 2013.

2013-
Allmänt informationsmöte kring utredningen hölls den 16 januari.
Yttranden och synpunkter har inkommit från en rad intressenter såsom fackförbund, 
personalgrupper, elever, föräldraråd, enskilda föräldrar, partier och partigrupper som 
beaktas i beslut och i den fortsatta processen.

 På FOKUS-nämndens sammanträde 2013-03-13 föreslår FOKUS-nämnden 
Kommunstyrelsen att bereda ett beslut till kommunfullmäktige med utgångspunkt från 
alternativ 5 och inkomna synpunkter.
Vid beslut i Kommunfullmäktige i frågan, önskar nämnden få tydliga direktiv angående 
den fortsatta ansvarsfördelningen i projektet.



2. Sammanfattning av inkomna synpunkter mars 2013

Föräldrarådet Snörrum:
Förordar alternativ 5
Värna små klasser
Värna kompetenta lärare
Ta tag i underhållsbehovet
Bra med steg för steg, förskola-Snörrum-Haga
Se till att det finns pengar till skolans underhåll i framtiden
FOKUS-nämndens verksamheter får inte påverkas negativt pga investeringarnas 
resultatpåverkan
Nybyggnation av förskola på Snörrum får inte påverka skolans utemiljö negativt
Vill medverka i det fortsatta planeringsarbetet

Föräldrarådet Haga:

Enskild förälder:
Behåll nuvarande struktur med Snörrum och Haga
Renovera skolorna
Vill ej ha all förskola på en plats
Kan tänka sig fler avdelningar på Snörrum

Personalgruppen Snörrum:
Förordar alternativ 5
En ny förskola på Snörrum får inte inskränka på skolans utemiljö
Behov av utökade lokaler för fritids samt fler grupprum, konferenslokal.
Utrusta skolan med det senaste vad gäller IKT teknik
Satsa på utemiljön med pedagogiska förtecken
Vill vara delaktiga i den fortsatta processen. 

Personalgruppen Haga:
Förordar alternativ 5
Önskar att elevhälsan kan inrymmas i skolans huvudbyggnad
Vill vidare vara aktiva via byggrådsgrupp.

Elevråd Haga:
Förordar två skolor, Snörrum och Haga

Personalgrupperna Förskolorna:
Varför har inte förskolans personal fått vara med i någon planeringsgrupp?
Snörrum, Stallbacken och Toppen har fungerande förskolor medan Ängsvallens lokaler 
är under all kritik.
Idag finns förskolor i olika bostadsområden med närhet till var och ens specifika 
utemiljö och närhet för de boende på de olika områdena.
I förslagen saknades en tydlighet vad gällde förskolans lokaler.
Att bygga en ny förskola där man kan inrymma Ängsvallen och Toppen borde vara en 
bra investering.
Om det blir en ny förskola på Snörrum, var ska den i så fall byggas? Kanske är det 
lämpligare där Ängsvallens förskola ligger idag eller vid utvecklingscenter.
Många föräldrar har inte bil så därför behövs förskolor på olika områden i samhället.



Kommunal:
Förordar alternativ 5.

Lärarförbundet:
Förordar alternativ 5.
Tror däremot inte att det är bra att bygga en ny förskola på Snörrum.
När det gäller renovering av 7-9 på Hagaskolan vill Lärarförbundet att det tillsätts en 
arbetsgrupp med personalrepresentanter, som tillsammans med arkitekt och arbetsgivare
arbetar fram ett förslag till planlösning.

Lärarnas Riksförbund:
Alternativ 5 är bäst av alternativen även om alternativet inte kan förordas som der ser ut 
just nu – för mycket är oklart.
Bekymmer att arbetsplatserna för lärarna är planerat som kontorslandskap.
Alternativet tar inte hänsyn till att klara kullar med tre klasser per årskurs. 
Inga skisser på mellanstadiedelen, därför svårt att ha synpunkter. 
Saknar aula med möjligheter till föreläsningar, prov och föräldramöten.
Förväntan om att facket kommer att vara med i framtida diskussioner om detaljerna i 
byggnationen och att det bildas en byggrupp där både personal och elever är med. 
Vision:
Poängterar vikten av att elever och personal får ändamålsenliga lokaler
Förordar inget enskilt alternativ
Uppmanar att noga överväga investeringarnas storlek och dess ev påverkan på den 
löpande verksamheten i framtiden.

Intryck från studiebesök i verksamheterna (borgerliga gruppen)
Snörrumskolan:
Behov av renovering
Framförallt golv och värmesystem
Behov av fler grupprum och arbetsplatser
Fritids har ökande behov
Mycket nöjda med utemiljön

Hagaskolan:
Stort behov av renovering och upprustning
Lokalytorna utnyttjas inte effektivt idag
Fullt möjligt att minska antal kvm

Förskolorna:
Alla nöjda med sina lägen
Ängsvallen önskar nya lokaler men inte flytt
Ängsvallens modul fungerar bra men är dyr
Utemiljön bra

Borgerliga gruppen:
Förordar ett beslut om fortsatt utredning som utgår från alternativ 5
Grundskolans behov av ändamålsenliga och moderna lokaler har högsta prioritet och det
är dags för en rejäl satsning.
Samtidigt är det minst lika viktigt att det också finns pengar till skolans organisation och
innehåll och därför måste vi vara aktsamma med att inte lägga för stora summor på 
lokalerna.
Vi anser att det är viktigt att jämställa Snörrum- och Hagaskolan i det fortsatta arbetet 



och beakta dem som en grundskola.
En annan viktig utgångspunkt måste vara att försöka minska antalet utnyttjade kvm 
inom grundskolan genom att tex avveckla hus I och M.
Vi förväntar oss att elever och föräldrar ges ett ordentligt inflytande i den fortsatta 
utredningen.
Frågor som val av organisation eller pedagogik anser vi tillhöra skolans interna arbete.

Då barnomsorgens lokalbehov inte varit i fokus för utredningen menar vi att detta måste
utredas vidare innan ev beslut om förändring kan fattas.
Innan några belsut tas måste vi få klarhet i om det föreligger ett varaktigt behov av en 
utökad volym inom barnomsorgen.
En ev nybyggnad måste ge positiva ekonomiska effekter annars bedömmer vi att det är 
bättre att behålla nuvarande lokalisering. Om slutresultatet blir att vi behåller 
Ängsvallens förskola i nuvarande lokaler måste Fokus-nämnden inleda dialog med 
Edshus om hur arbetsmiljön kan förbättras.

Socialdemokraterna:
Förslag 5 är det förslag vi förordar.
Allt eftersatt underhåll åtgärdas på både Hagaskolan och Snörrumskolan samtidigt som 
utemiljön får en ordentlig upprustning.
Teknik och slöjdsalar på Hagaskolan kommer att renoveras och tillgänlighetsanpassas. 
Vi stänger verksamheten på Ängsvallen och flyttar den till alternativt Snörrum, där det i 
samband med detta byggs till för att rymma de tre avdelningarna. Om vi alla 
tillsammans tar beslut för detta alt. får vidare djupdykning och planering utröna om 
Snörrum är det bästa stället att bygga dessa nya avdelningar på.

Ärendet var föremål för MBL 2013-03-27



3. Kommunfullmäktige fattar beslut 2013-04-17:

Beslutsunderlag:
 Utredning Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals Ed. bilaga
 Inkomna yttranden och synpunkter bilaga

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige beslutar med anledning av utredningen Framtida 
lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed om fortsatt process enligt följande 
direktiv.
 Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en renovering och ombyggnation
av Dals -Eds grundskolas lokaler och utemiljöer (Hagaskolan och Snörrumskolan) 
utifrån alternativ 5 i lokalutredningen där synpunkter som inkommit under processen 
ska värderas.
Projekteringen ska föregås av en mer fördjupad och detaljerad utredning om var, hur 
och när de olika renoveringarna och ombyggnationerna ska ske. Utredningen ska 
bedrivas i nära samarbete med Fokusnämnden samt med inflytande för personal och 
brukare. I utredningen ska möjlighet att anpassa lokalytan för grundskolan samt sänka 
driftskostnader för fastigheten beaktas så att Fokusnämnden ges förutsättningar att 
fortsatt driva arbetet med effektivisering och förhålla sig till standardkostnader.

Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen den 9 oktober 2013. Därefter vidtar 
projektering och anbudsförfarande med målsättning om byggstart under första kvartalet 
2014.

Den ekonomiska ramen för utredningen, projektering och investering ska vara 30 mkr. 
Finansiering görs främst med de 20 mkr som redan är avsatta för ändamålet i 
kommunens investeringsbudget och med strävan att resterande finansiering sker med 
likvida medel. Om inte detta är möjligt bemyndigas kommunstyrelsen att låna upp 
maximalt 10 mkr med så snar återbetalning som möjligt.

Kommunstyrelsen uppdras därutöver att genomföra en utredning kring framtida 
köksorganisation. Utredningen ska ske i nära samverkan med FOKUS-nämnden och 
socialnämnden. Närmare direktiv och tidsplan kring köksutredningen fastställs av 
kommunstyrelsen.

 - FOKUS-nämnden uppdras att genomföra en utredning om barnomsorgens framtida 
lokalbehov och lämna förslag på ev förändringar. Närmare direktiv fastställs av 
FOKUS-nämnden. Utredning med beslutsförslag ska redovisas för kommunstyrelsen 
den 9 oktober 2013.



4. Beskrivning av utredningsarbetet

Arbetet går vidare:
19/4 – 13/5: Process för att få samordning för utredningarna på plats. 
Samordningsansvarig utses. Styrgrupp och arbetsgrupp bildas. Ersättare för 
samordningsansvarig måste ordnas för del av ordinarie arbete.
Kontakt med arkitekt.

Maj-juni: Samtlig personal får information. Samrådsgrupper (representanter för 
personal och föräldrar på resp. skola) i grundskolan bildas, de får information samt 
påbörjar ett arbete som ska slutföras 31/8 där de ska lämna synpunkter och förslag 
utifrån de direktiv som fastställts.

Augusti: Samrådsgrupp för förskolan bildas (representanter för personal och föräldrar 
från resp. Förskola), de får information samt påbörjar ett arbete som ska slutföras 31/8 
där de ska lämna synpunkter och förslag utifrån de direktiv som fastställts.
Arbetet i grundskolans två samrådsgrupper slutförs.

Utredningsarbetet går in i en intensiv arbetsperiod.

Bilaga 1 Tids och aktivitetsplan
Bilaga 2 Loggbok

Styrgrupp: Styrgruppen har haft regelbundna möten under arbetets gång med 
avstämning och planering av arbetet.

Arbetsgrupper: Två arbetsgrupper har arbetat parallellt. Verksamhetscheferna och 
teknisk chef och koordinator har arbetat tillsammans regelbundet.

Samråd: På Snörrumskolan och Hagaskolan har samrådsgrupper arbetat med att skriva 
ner synpunkter, förslag och listat underhållsbehov samt förslag till ombyggnation. 
På APT har har lokalarbetet varit en del.

Regelbunden information till FOKUS Au, FOKUS-nämnden, KS Au, KS och 
Fullmäktige.

Facklig samverkan/ MBL: Förvaltningschefen har haft samverkan/ MBL med facken 
regelbundet.

Kontakt med arkitekt Peter Bergman: Ritningar på föreslagna ombyggnationer, 
framförallt vad gäller Hagaskolan, några få ombyggnationer på Snörrumskolan. Peter 
har kommit med förslag som har ändrats och ritats om alltefter som synpunkter och 
funderingar har kommit in.

Hagaskolan:
Tittat på underhållsbehovet som är mycket stort. 
Arkitekt har ritat förslag på ombyggnationer och omdisponering av lokaler. Flera 
förslag har ritats och diskuterats. Arkitekten har gjort ändringar och nya förslag efter att 
synpunkter har lämnats. 
Diskussioner kring lokalytor och om verksamheten får plats så att kringliggande 
byggnader såsom Paviljongen för åk 3, Bildhuset och FA-huset (gula huset) kan tas 



bort, eller behöver något av husen vara kvar?
Kostnadsberäkningar för underhåll, ombyggnation. Kostnadsberäkningar för de olika 
kringliggande byggnaderna.

Snörrumskolan:
Tittat på underhållsbehovet som är mycket stort. 
Arkitekt har ritat förslag på några mindre ombyggnationer för att få fler små rum/ 
grupprum och arbetsrum.
Några förslag på ombyggnad och ändringar av funktion på rum har vi ändrat under 
arbetets gång. Nya förslag har utretts.
Vad gäller åk 3 och fritids för 3-6 placering på Hagaskolan har också varit föremål 
för diskussioner och synpunkter på Snörrumskolan.
Kostnadsberäkningar för underhåll och ombyggnation.

Synpunkter från vinterns 2012-2013 arbete , synpunkter som kommit fram under 
arbetets gång sommaren 2013 samt direktiven för utredningen står i fokus för 
utredningsarbetet.

Direktiv och utgångspunkter 

Direktiv från Kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en renovering och ombyggnation av 
Dals -Eds grundskolas lokaler och utemiljöer (Hagaskolan och Snörrumskolan) utifrån 
alternativ 5 i lokalutredningen där synpunkter som inkommit under processen ska 
värderas.
Projekteringen ska föregås av en mer fördjupad och detaljerad utredning om var, hur 
och när de olika renoveringarna och ombyggnationerna ska ske. Utredningen ska 
bedrivas i nära samarbete med Fokusnämnden samt med inflytande för personal och 
brukare. I utredningen ska möjlighet att anpassa lokalytan för grundskolan samt sänka 
driftskostnader för fastigheten beaktas så att Fokusnämnden ges förutsättningar att 
fortsatt driva arbetet med effektivisering och förhålla sig till standardkostnader.

Övriga utgångspunkter 
Grundskolans läroplan och verksamhet
Grundskolan, förskoleklassen och fritidshem styrs av en läroplan som anger skolans 
värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt 
kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.
Läroplanen tar upp elevens utveckling och lärande, elevens ansvar och inflytande, 
samarbete med elevernas vårdnadshavare, samarbetsformer mellan förskoleklass, skola 
och fritidshem.
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen.

Skolans uppdrag (Lgr 11)

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 
och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 
kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan 



ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet
måste därför ske i samarbete med hemmen.

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande 
för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla 
de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 
behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga
skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska 
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer 
och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 
förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska 
därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap.

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett 
historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap 
inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och 
globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt 
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett 
samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella 
perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom 
landet.

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. 
Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas 
förmåga att göra personliga ställningstaganden.

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan 
om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga 
utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap 
kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge 
utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras
och blir till en helhet.

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 
erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 



förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en
helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 
fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 
ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande 
och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 
eleverna ska tillägna sig. 

God miljö för utveckling och lärande

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter 
att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan
verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa 
samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig 
roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 
den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 

Varje skolas utveckling

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 
Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av
skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas 
kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och 
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett 
aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen
som med det omgivande samhället.

Skollagen kap 9 Förskoleklassen
2§ Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för 
fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 
behov.

4§ Förskoleklassen är avsedd för barn som ännu inte har börjat någon utbildning för 
fullgörande av skolplikten.

5§ Barn bosatta i Sverige ska erbjudas förskoleklass från och med höstterminen det år 
de fyller sex år.

Skollagen kap 10. Grundskolan
2§ Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga 
att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig 
utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt 
utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en 
god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.



Skollagen kap 7 Skolplikt och rätt till utbildning
2§ Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt..

10§ Skolplikten inträder det kalenderår då barnet fyller sju år.

Skollagen kap 3 Barns och elevers utveckling mot målen
3§ Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Skollagen kap14 Fritidshemmet
2§ Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 
meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven 
och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

4§ Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av
en sådan plats.

8§ Fritidshem ska erbjudas eleverna den del av dagen då eleverna inte går i någon av 
skolform och under lov. Fritidshem behöver inte erbjudas under kvällar, nätter, 
veckoslut eller i samband med större helger.

9§ Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och 
storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö.

Nulägesbeskrivning:

Grundskolan finns idag på två skolenheter;

Snörrumskolan: Förskoleklass – åk2 , åk 3 i Paviljongen på Hagaskolan, samt 4 
fritidsavdelningar och en fritidsavdelning på Hagaskolan.

Hagaskolan: Åk 4-9. 

Idag har vi en tvåparallelig skola. 474 elever F-9 samt 157 elever inskrivna på 
fritidshem (oktober 2013)
 Vi ser att elevunderlaget så långt vi kan veta är i intervallet 40-54 elever.

Läsåret 2013-2014:
Förskoleklass – 46 elever
Åk 1 - 51
Åk 2 - 53
Åk 3 - 41
Åk 4 - 52
Åk 5 - 47
Åk 6 - 46
Åk 7 - 48
Åk 8 - 47



Åk 9 - 43

Fritidshem: - 157 inskriva
6-7 år - 73 elever
8 år - 38 elever
9-12 år (Haga) - 46 elever

       Demografin; 
Barn födda 
2008 - 41
2009 - 46
2010 - 50
2011 - 44
2012 - 46
2013 – beräknat 54 barn (enl. mödravårdscentralen 2013-09-20)

Förutom de demografiska beräkningarna finns följande kategorier som har rätt till plats 
i skola och fritidshem: 
- Asylsökande, anhörigs-invandring och kommunplacerade flyktingar
- Inflyttade
-Arbetskraftsinvandring
- Elever från andra kommuner

Snörrumskolan; Stort underhållsbehov.
Värme-/ ventilationssystemet fungerar inte och måste bytas ut mot ett nytt, modernt, 
energi/- miljövänligt alternativ.
Utemiljön är mycket eftersatt och nergången.
Liten ombyggnad krävs för att få bättre nyttjande i delar av lokalerna.
Golven behöver bytas i de flesta utrymmen.
Lokalerna för övrigt är i olika behov av uppfräschning.
FA-huset stort behov av renovering.

Hagaskolan; Stort underhållsbehov. Ombyggnation för att få ett bättre nyttjande av 
lokalerna.
Det finns lokaler som kan avyttras. Paviljongen, Bildhuset samt Gula huset.
 

Inflytande:
Löpande under utredningens gång har inkomna synpunkter beaktats i det fortsatta 
arbetet.

I maj/ juni inbjöds personal och föräldraråd att vara med i samrådsgrupper på respektive
skola. Arbetet i grupperna kom igång före sommarledigheterna. Arbetet fortsatte under 
augusti. Samrådsgruppernas material med synpunkter, förslag, prioriteringar redovisas 
skolvis nedan.

MBL / facklig samverkan har genomförts varannan vecka.

Sammanställning av samrådsgruppernas synpunkter maj-augusti 2013: 

Snörrumskolan:
På Snörrumskolan bildades en samrådsgrupp i maj, bestående av två föräldrar och 6 



personal. Gruppen har träffats tre gånger, och mellan dessa möten och efter sista mötet i 
augusti så har all personal fått komma med synpunkter, så alla har fått komma till tals. 
På APT i början av september redovisades också de sista ritningsförslagen för 
Hagaskolan och Snörrumskolan.

Inomhusmiljön:
 Nytt värme och ventilationssystem
 Golven och nya mattor underhåll
 Ny vikvägg mellan gymnastiksal och matsal, den gamla är utdömd.
 Taket läcker in vatten på flera ställen.
 Ändring ingång till rektorsexpeditionen direkt ut i foajén. Vänt/ vilrum blir då ett 
rum, exempelvis grupprum/ mötesrum. Städskrubben intill kan införlivas i rummet så 
det blir större.
 Vaktmästarens nuvarande rum blir för litet för skolhälsovården
 Ommålning av väggar och dörrar. Ett förslag är att dörrarna ska ha olika färg till de 
olika avdelningarna (lättare för barnen att hitta rätt)
 Personalen vill vara med och välja färg på golv och väggar.
 I korridorer vill vi ha pedagogiska inlärningsmöjligheter tex tallinje, alfabet, 
måttstock. Det finns färdiga produkter att köpa.
 Vi ser det som självklart att allt material som ska användas ska vara miljövänligt.
 Specialpedagog och Sv 2 lärare saknar lokaler på ritningen
 Går Stjärnans ”borgrum” införlivas med Stjärnans övriga lokaler?
 På fritids finns det dörrar till TV-rum och Stjärnans ”borgrum” som saknar fönster, 
behöver bytas till dörrar med fönster.
 Väggen mellan Bananens och Stjärnans samlingsrum är mycket lyhörd.
 It anpassningar där byggnaden renoveras, kabeldragningar, snygga praktiska 
lösningar. Funderingar finns om trådlöst är bra eller ej.
 Klocksystem där alla klockor visar samma tid (klockorna visar olika tid i dag)
 Telefon i alla klassrum, FA och grupprum.
 Skolsköterskans och Lilla Lyan kan var kvar som det är i dagsläget. Vi ser inget 
direkt behov av arbetsrum då lärarna använder sina klassrum. De som inte har klassrum 
att planera i är i dagsläget Sv2 och FA.
 Litet rum byggs i foajén. Kan nyttjas på många olika sätt.
 Rum 105 byggs om till fyra grupprum. Dörrarna till de nya grupprummen flyttas ut i 
hörnen.
 Var förvarar vi material om skåpen i korridoren/långhallen försvinner?
 Skolsköterskans och Lilla Lyan kan var kvar som det är i dagsläget. Vi ser inget 
direkt behov av arbetsrum då lärarna använder sina klassrum. De som inte har klassrum 
att planera i är i dagsläget Sv2 och FA.
 Materialrum behövs.

FA-huset:
 FA-huset behövs för Snörrumskolans verksamhet. Används för FA, fritids samt 
specialundervisning.
 Väggar, golv, ny varmvattenberedare behövs, dela av lokalen så att man får ett rum 
till.
 Entré rampen är hal, räcket är löst/ trasigt.
 Internet behöver fungera även i FA-huset.

Utomhusmiljön:



Skolgården är i stort behov av upprustning, många lekredskap har plockats bort 
allteftersom de har blivit obrukbara och farliga. Önskemål finns enligt följande:
 Scen vid fotbollsplanen i slänten mot villorna, med eluttag.
 Odlingsyta
 Lätt flyttbara fotbollsmål (ta bort på vintern)
 Regntak vid bussarna
 Sarg som håller vatten på plats innan det frusit till is (skridskobanan)
 Lång tallinje, 100 orm, 1000 orm, rutor ritad på asfalten
 Sandlåda med tak över, skydd mot sol och regn.
 Olika ”djurbon” att gömma sig i
 Inte ”nudda marken bana” runt hela skolgården.
 Flera gungor, nya gungor.
 Klätterställning, hängräcken och rutchkana vid förskoleklass/ fritidsdelen.
 Flytta cykelstället utanför skolgården och sätt ett tak över.
 Flera fasta bord och bänkar.
 Grillplats med bord, bänkar, tak.
 Stuprör och tak behöver renoveras.
 Skyltar som visar vägen, utifrån parkeringen och in på gården samt alla entréer.

Åk 3 och fritidshem på Hagaskolan:
 Behåll Paviljongen på Haga för åk 3. Bra med en mjuk övergång mellan låg- och 
mellanstadiet, samt en kreativ utemiljö.

Synpunkter på arkitektens förlag:
Snörrumskolan:
 Att göra rum 105 till fyra grupprum är bra.
 Ändra vaktmästarens rum till skolsköterskans rum fungerar inte. Rummet är för litet 
för skolsköterskan. Det finns apparatur som blir för kostsam att flytta.
 Lärarna är tveksamma om de kommer att använda ett gemensamt arbetsrum då de 
har sina klassrum att arbeta i på eftermiddagarna, tillsammans i sina arbetslag.
 Skolsköterskans och Lilla Lyan kan var kvar som det är i dagsläget. Vi ser inget 
direkt behov av arbetsrum då lärarna använder sina klassrum. De som inte har klassrum 
att planera i är i dagsläget Sv2 och FA.

Åk 3 och fritidshem på Hagaskolan:
 Fritids Haga och åk 3: Förslag 2 daterad 2/9-13 anses vara det bästa av de två 
förslagen av både skol- och fritidspersonal.
 Dörren från fritids bör flyttas mot skolgården istället för som nu vara planerad mot 
bussarna.
  I dagsläget har åk 3 en underbar skolskog vid Paviljongen som stimulerar barnen 
och som är mycket uppskattad av elever, föräldrar och personal. Vore otroligt synd om 
denna möjlighet försvann. 
 Området på framsidan av skolan kan hägnas in och bli en del av fritids/skolgården.
 Även gröna ytor mot bildhus och gymnastik kan vara inom inhägnaden och bli en del
av fritids/skolgården.
 Det måste upp skydd mot bussarna.
 Vi undrar om skolgården blir utökad och det tillkommer mer aktivitetsgrejer, 
grönområde etc. Torftig skolgård som den ser ut idag på Haga. 



Hagaskolan:

Elevrådet 20130520
I huvudsak tog eleverna ställning till grundskola på en eller två platser, och efter att ha 
inhämtat klasskamraternas åsikter förordades grundskola på två platser – Snörrum och 
Haga.

20130617
Samråd med föräldrar och personalrepresentanter, elevhälsa
Under samrådet lyftes att minskad elevyta kan komma att innebära bekymmer i den 
dagliga verksamheten. Från föräldrahåll trycktes på en bra utemiljö för de yngre barnen.

APT - 20130813
Information om lokalutredningen och ritningar. Fortsatta synpunkter på trängsel för 
mellanstadiet, och önskemål om att inte alla friliggande byggnader skall tas bort.

APT - 20130826
Information och diskussion med FvC BL om lokalutredningen.
Fortsatt kvarstår bekymmer med tillgänglighet, trångt på övervåningen mellanstadiet, 
samt väntrum för elevhälsan.
Önskemål om att bildsal och paviljong skall finnas kvar.

APT - 20130909
Två nya ritningsförslag. Personalen uttryckte på nytt att det riskerar att inverka menligt 
på verksamheten att både paviljongen och bildhuset försvinner. Dock positivt att 
elevhälsan fått ett gemensamt väntrum och att fritids kopplats till årskurs 3.

Föräldramöten 
20130827 Information om lokalutredningen årskurs 7
20130828 Information om lokalutredningen årskurs 4

20130903 Information om lokalutredningen årskurs 8
20130904 Information om lokalutredningen årskurs 5

I övrigt hänvisas till synpunkter inlämnade under våren:

 Liten yta för arbetsrum 4-6

 Få, små grupprum, i synnerhet 7-9

 Liten sal för bild, utan biytor för ugn, material mm

 Elevhälsans placering? Starkt önskemål om gemensamt väntrum

 Vilka funktioner skall ingå i elevhälsans lokaler, alla eller några, i så fall vilka?

 Hur blir det med fler elever, dvs tre klasser i någon årskurs?

 Konferensrum? Kan lilla personalrummet slås ihop med nästa kontor till 
konferensrum?

 Utrymmen för materialrum för olika ämnen, var finns de?

 Tillgång till personalens arbetsrum för elever bör finnas från korridoren, insynsskydd
kan då finnas på insidan.

 Är inte utrymmet för eleverna, 7-9 på raster och lediga stunder väl litet i förslaget?

 Kan innergården få en glaskupol till en rimlig kostnad?

 Kan expeditionen delas av till skolkansli/administration?



 Är det möjligt med avdelning (glasad) på högstadiedelens yndervåning mellan 
kopieringsrum och yttervägg? (västerut)

Enskild lärare:
Jag skriver detta brev med anledning av det senaste förslaget ang. ombyggnationer och 
renoveringar på Hagaskolan.
I all hast har det nu kommit in ett nytt förslag med ritning av en ”stor bildsal” i gamla 
32:an som man kunde läsa om i Dalslänningen.
Jag är skyldig eleverna att informera er om vad det skulle innebära att ta bort 
undervisningen från Bildhuset.
Ni kommer att göra ett stort misstag om detta sker.
Jag anser att det är oerhört viktigt att påtala eftersom jag vet att det kommer att bli en 
märkbar försämring av undervisningen i såfall.
Efter många års planering och många önskemål i tron att få en förbättrad skola och 
skolmiljö, ser jag och även elever med bestörtning att det kommer att bli precis tvärtom 
när det gäller bildundervisningen.
Eftersom jag undervisat i ämnet på Hagaskolan sedan 1983! har jag lång erfarenhet av 
ämnet och även lokalerna.
Bildundervisningen i Dals Ed är unik vad gäller lokal i dagsläget.
Placeringen av Bildhuset idag gör att eleverna upplever en lugn miljö att vistas i utan 
”spring” från alla andra klasser.
Det utövas mycket utomhuspedagogik i direkt anslutning till huset.
Miljön utanför med gräs, blommor, träd och buskar är ypperlig att använda sig av för 
kreativt skapande som ju eleverna har rätt till.
Vi stör heller inte andras undervisning eftersom vi befinner oss en bit ifrån 
huvudbyggnaden. Man får lätt en överblick både i och utanför lokalen. Dörrar kan stå 
öppna utan spring från andra elever och allt vad det kan innebära.
Eftersom det i skolförordningen står att vi ska ge varje elev utrymme för att kunna få 
uttrycka sig kreativt, finns dessa möjligheter idag.
I Bildhuset finns en väl fungerande keramik/ gips-verkstad i ett separat utrymme med 
stor överblick. Skåp och hyllor för relevant material för att kunna utöva hantverk som 
det står är ett av ämnets syften. Specialbyggt rum med fläktanordning för keramikugn. 
Speciellt byggt avloppsvask för detta ändamål. Detta rum fungerar även som grupprum i
många sammanhang.
Det finns ett separat materialrum. Kontoret fungerar också som materialförvaring mm.
I stora salen finns två vaskar som behövs i helklassundervisning. Skåp för pennor, 
penslar, färger, pyssel, papper, böcker, saxar, lim mm. mm. Textiltryck, stafflin...tv, 
dator.
Varje elev måste även ha ett eget utrymme för förvaring av eget material såsom block 
mm.
Idag bedrivs undervisningen i åk 4,5,6,7,8,9 + elevens val (2 grupper), Kulturskolan och
även Utsikten. Det krävs utrymme för detta!
Det material som eleverna har tillgång till idag kommer inte att kunna få plats i det 
”nya” klassrummet.
Meningen kan inte va att ta bort material som kräver utrymmen och därmed försämra 
undervisningen.
Om detta beslut fattas av enbart ekonomiska skäl, så ser jag ingen besparing i detta, 
eftersom det måste generera ”halvklasser” i ämnet för att kunna få plats.
Vid ett föräldramöte i veckan blev jag varse att inga föräldrar varit medvetna om att 
deras barn kommer att få en betydligt trängre skolmiljö i framtiden. Och därmed en 
försämring av undervisningen som det i förlängningen blir.
Flera föräldrar reagerade med bestörtning och stor förvåning. Även eleverna känner sig 



åsidosatta. De vill ha sitt bildhus kvar, i den rofyllda miljö som de behöver.
Det finns riktlinjer i läroplanen som säger att man ska främja elevers förmåga och vilja 
till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön!
Har någon ansvarig frågat hur dom vill ha det?
Eftersom eleverna ska va med i ledet av det demokratiska tillvägagångssättet. Jag vet att
dom inte fått denna information.
Jag tar gärna en diskussion kring denna problematik.
Jag förstår att ni som ska fatta detta beslut inte har haft förmånen att relatera till 
bildundervisningen i Bildhuset.
Låt Ed få va stolt över att ha tillgång till en bra fungerande undervisning där flertalet 
elever når målen för ämnet med bra marginaler.
Det är ett otroligt viktigt beslut ni har att fatta som ligger i era händer.
Bildhuset ger eleverna ett miljöombyte i vardagen.
Kom och var med i undervisningen och tala även om för mig vad som ska tas bort?
Suzi Thelander, Bildlärare på Hagaskolan

Enskild politiker:
Vid det senaste kommunstyrelse mötet för hösten /14/8) diskuterades det aktuella 
platsbehovet för kommunens förskoleverksamhet.

 Samma dag besökte jag Hagaskolans fritidsverksamhet och det var en beklagansvärd 
upplevelse. Jag uppfattade lokalen alldeles för liten för det stora antal barn som ska 
vistas där. Lokalytan är dessutom fördelad på två plan som förbinds med en brant 
trappa. 
Med många barn i rörelse och en trappa som det springs i bidrar till en riskfylld miljö 
som omedelbart bör ändras till det bättre innan olyckan är framme
Dessutom så medför två våningsplan att det blir svårövervakat för personalen. 

Jag vill också nämna att barnen har gångavstånd till lek- och grönområden vilket 
ytterligare försvårar för personalen att ha lämplig tillsyn av barnens lek och aktiviteter. 
Framför fritidshemmet så erbjuds barnen en asfalterad yta som även använd för 
parkering.
Toaletter och handfat är förslitna och av undermålig kvalité vilket försvårar barnens 
hygien. Än mer anmärkningsvärt är att barnen inte har tillgång till rent dricksvatten ur 
kran, utan vatten serveras ur en plastdunk vilket inte är acceptabelt ur 
bakteriehänseende.

Sammanfattningsvis så är lokalens ringa storlek hämmande för barnens lek och 
pedagogiska utveckling och riskfylld med tillsynssvårigheter. Tillgång till rent vatten 
bör vara en självklarhet i alla kommunala verksamheter.

Med anledning av ovanstående anser jag att aktuell lokal inte är ändamålsenlig för sitt 
syfte utan dessa barn bör erbjudas ett bättre och säkrare alternativ.
Därför föreslår jag att fritidsverksamheten på Haga förläggs till Edsgärdets lokaler. Det 
som saknas för en tjänlig och trygg fritidsverksamhet på Haga finns att tillgå på 
Edsgärdet. 
Edsgärdet används redan för andra temporära lösningar inom barnomsorgen så det bör 
inte finnas några hinder för ett beslut i denna riktning.
Miriam Lärnstål, sjukvårdspartiet

Sammanfattning facklig samverkan:



Facklig MBL-information/ samverkan har skett vid 7 tillfällen specifikt med fokus på 
lokalutredningarna, 7/6, 14/6, 20/6, 14/8, 21/8, 5/9 samt vid central samverkan 12/9. 
29/5 planerades samverkan i samråd med de fackliga organisationerna.
Nedan följer en sammanfattande redovisning av inkomna fackliga synpunkter på de 
diskussionsunderlag som delgetts de fackliga organisationerna.
7/6 - Samverkansplan och mötestider gjordes upp.
14/6 – Samråd kring uppdrag och förutsättningar. Utdrag ur 
minnesanteckningarna:
Samverkan lokalutredning 20130614

Minnesanteckningar möte 1

1. Fvch informerade om bakgrund till utredningarna, beslutsgång och 
tidsplaner. Särskild tid ägnades direktiven.
2. Utredningens gång redovisades, bland annat vad gäller information, 
delaktighet och samverkan
3.  Befintliga utkast till underlag för skolombyggnationerna beskrevs och 
studerades. Utifrån genomgången uppstod en handfull frågor:
Är alla förändringar i utkasten beslutade? Svaret är nej. Underlagen har tagits fram i 
enlighet med direktiven om anpassning av lokalyta till demografi och 
standardkostnader, men undergår nu medinflytandeprocess. Alla inkomna synpunkter 
kommer slutligen att ställas mot direktiven och kunna påverka det slutliga förslaget.
Ändringar av verksamheter som Bild och Teknik t.ex. berörs av, kommer att ställas i 
relation till de krav styrdokumenten ställer på skolans utbildning, samt den 
ambitionsnivå kommunen har angett i direktiven.

4. Mötet kom överens om att vid nästa möte gå igenom synpunkter på förslagen, samt 
att fvch skulle skicka ut utkast till ritningar och tidsplaner även digitalt.

20/6 – Samråd utifrån befintliga utkast. Minnespunkter enligt nedan:
Facklig samverkan 20130620

Snörrum:

Förskoleklass – ett litet rum i anslutning till Stjärnan – går denna att införlivas?
 Större mysrum
 Glasdörr med fönster
 Lyhörd vägg

 Fa- huset – renovering? (varmvatten, Internet)

Haga:

Hur påverkas verksamheten om det blir för trångt?
Konsekvensbeskrivningar – hur påverkas verksamheten om man ex. flyttar på 

bildsalen?

Mellanstadiedelen:

Utrymmesbrist
 Åk 3 – Kan de vara kvar i paviljongen?



 Gruppyta åk 4 – kan den förläggas i 161 exp
 Åk 6 – plan 2 
 Grupprum

Se över bibliotekets användning – lokaler

Övningslokalerna:
Bilaga 6

 Skolhälsovården i – EXP – göra om hela planet
 Skolhälsovårdens önskemål 

Högstadiet plan 1:

2. Bildsalen – utrymme, innehåll. Förändring av verksamheten?
3. Arbetsrum/elevutrymme? - centralt beläget för att öka synligheten
4. Fritids placering? Allrummet – går den att utnyttja under skoltid?
5. Grupprum/materialrum?
6. Elevhälsa?

Högstadiet – plan 2:

 arbetsrum och elevrum centralt beläget
 nyttja del av fläktrum till grupprum
 Skåpens placering? - Inga dolda ytor/skrymslen
 För små grupprum – inga materialrum

Prioriteringsordning vid lokalanpassning:

 Paviljongen kvar för åk 3 - bättra situationen för 5-6, fritids – utemiljöer, samt 
skolhälsovården.
 Bildhuset – konsekvenser för bildverksamheten

14/8 – Tillägg angående utkasten till förändringar i högstadiedelen Hagaskolan: 
Möjligheter till klassdelning anses viktigt, 
fritidshemsverksamhet i kapprumsdelen anses olämpligt och 
placeringen av åk6-klassrummen med de tillgänglighetsbrister och 

grupprumsplacering förslaget innebär, anses mycket olämplig.

21/8 – Ytterligare tillägg till tidigare framförda synpunkter Hagaskolan: 
Uppehållsrummen tillräckligt stora?
Placeringen av elevskåp lämplig?
Utrymme för materialförvaring?
Toalettentréer helst ej gömda
Studieyta helst mittemot arbetsrum på plan två, för god uppsikt
Placering elevhälsa – gemensamt väntrum samt tillgänglighet
ÅK6-placeringen anses mycket olämplig och föga funktionabel
Fritidsdelen flyttas med fördel till ÅK3-delen av skolan, av schemaskäl

5/9 – Nya underlag utifrån tidigare inkomna synpunkter diskuterades. 
Alternativ två anses vettigast att gå vidare med. Fritids och ÅK6-problemen har 

hanterats, liksom frågan om kapprumsyta.
Önskemål om att ej göra om dagens tre NO-salar till två framförs. Dessutom ställs 



frågor på grupprums storlek, trafiksäkerheten vid fritidshemsentrén och huruvida ett 
sammanträdesrum under skoltid kunde iordningställas.

12/9 – Central samverkan. Kommunövergripande samverkansgrupp/MBL
Lokalutredning Fokus 

Den 17 april beslutades att både Snörrumskolan och Hagaskolan skulle finnas kvar 
som två skolor och att förskoleverksamheten skulle utredas för sig. Lena 
Bernhardsson redogjorde för arbetet med de parallella utredningarna som pågår inom
Fokus. Politiker och personal har hållits informerade kontinuerligt och föräldrar har 
bjudits in till samrådsgrupp.

Förskoleverskamheten: Just nu inventeras lokaler i kommunen. Under utredningen 
har det visat sig att verksamheten på Ängsvallen bedrivs på dispens och den 
dispensen går ut 2016, varmed denna verksamhet också måste rymmas i andra 
lokaler. Man har också tittat på tillbyggnad av Stallbacken för att inrymma nya 
avdelningar där, men här finns hinder för byggnation. Det alternativ som man just nu 
tittar på är nybyggnation av 4-6 avdelningar (ersätta Ängsvallen och den tillfälliga 
avdelningen på Edsgärdet samt ev Stallbacken)

Skolan: Utredningen kring skolan innefattar underhåll och vissa ombyggnation. Det 
finns ett förslag framtaget av arkitekt. Lena Bernhardsson berättar att hon just nu 
håller på att slutföra utredningarna som ska redovisas för FOKUS-nämnden den 2 
oktober följd av MBL den 16 oktober inför att ärendet tas upp I Kommunstyrelsen.

LR – uttrycker farhåga i att bygga för trångt och att lokalerna därmed inte blir 
ändamålsenliga. De förordar att Paviljongen behålls för att lätta på trycket ”inne” i 
skolan och att det skapar möjlighet för att dela på klasser etc. 

Lärarförbundet – poängterar att det är viktigt att minnas att Hagaskolan visserligen 
har rymt fler elever tidigare men nu finns en annan reglering av lärarnas arbetstid 
varmed yta krävs för lärararbetsplatser. Vidare uttrycker Lärarförbundet farhågor 
kring att elevernas kreativa möjligheter inom bildundervisningen skulle begränsas 
kraftigt av en flytt från ”Bildhuset”.

Sveriges Skolledareförbund – lyfter en fråga kring flexibilitet, möjlighet att ta emot 
fler elever. Utgångspunkten i utredningen har varit den prognos på 40-50 elever per 
årskull och det finns viss flexibiltet men inte i den utsträckningen att kommunen 
skulle kunna ta emot ex elever från Bäckefors. 

Samarbete med Fokusnämnden;
Regelbunden information och dialog med FOKUS Au och FOKUS-nämnden under 
arbetets gång.



5. Utredningens resultat:

Bedömning av delen underhållskostnader i ” Ombyggnad Hagaskolan”
I detta skede har allt underhållsbehov ej kostnadsberäknats i detalj.
Två externa konsulter har anlitats till att bedöma kostnaderna för ombyggnationen, där 
renovering av alla lokaler / installationer som skall vara kvar ingår.
Det finns gott om underlag till att ändå göra en god bedömning av kostnaderna.
Tekniska kontoret har verifierat nivåerna.

Kostnaden för ombyggnad enl. presenterat alternativ 2013-10-01 är ca. 24 000 KKr.
Uppskattningsvis är ca. hälften av detta belopp bortarbetade underhållskostnader för de 
kommande 10 åren 

Allt eftersatt och närliggande erforderligt underhåll ingår i kalkylerna.
I princip alla ytskikt blir nya.
Byggnadsdelar / installationer som är dåliga renoveras eller byts ut.
Det går dock inte att dra en skarp gräns.
En ventilationsanläggning som är 10 år gammal och har 10 år kvar med god funktion 
byts inte ut om det inte går att räkna hem på något sätt, ex energibesparing eller andra 
krav.
Samma sak med t.ex. fönster.

För att ändå försöka beskriva en gränsdragning så kan man säga att allt närliggande 
underhåll, ca. 10 år, byggs bort i entreprenaden.

Kalkylen förutsätter att Bildhuset rivs, det är en kostnad på ca. 150-200 KKr. men ger i 
sin 
tur en besparing på underhållsåtgärder på ca. 500 KKr. kommande 5-årsperiod.

Ej med i kalkylen:
Kök / matsalsbyggnad är ej med i avvaktan på köksutredningen.
Hantering av övriga byggnader som Fokus lämnar tomma är ej inkluderat i kostnaderna,
ex. om de ska rivas eller ställas om till annat. Under projekttiden kan dessa komma 
ifråga som buffertlokaler.

Bedömning av delen underhållskostnader i ” Ombyggnad Snörrumskolan”
I detta skede har allt underhålls behov ej kostnadsberäknats i detalj.
Två externa konsulter har anlitats till att bedöma kostnaderna för ombyggnationen, där 
renovering av alla lokaler / installationer som skall vara kvar ingår.
Det finns gott om underlag till att ändå göra en god bedömning av kostnaderna.
Tekniska kontoret har verifierat nivåerna.

I grova drag kan man säga att man ”bygger bort” de närmsta 10 årens underhåll.
Själva ombyggnationen / lokaländringen är relativt liten på Snörrum.
På Snörrum krävs dock betydande åtgärder vad gäller nytt uppvärmningssystem och ny 
utemiljö vilket medför stora kostnader.
Ett nytt uppvärmningssystem är kostnadsberäknat till 3 200 KKr.
Ny utemiljö är beräknad till 3 100 KKr.
Totala ombyggnationskostnaden är då ca. 10 300 Kkr.



Undergolven är dock en osäkerhetsfaktor som behöver utredas ordentligt.
Driftskostnaderna efter ombyggnad enl. ovan beräknas minska med ca. 180 000 Kr/år.

Beskrivning av projektets innehåll per huskropp

Hagaskolan:

Utemiljön:
Här är inte bedömt vilka specifika åtgärder man genomför.
I kalkylskedet har vi avsatt 1 500 000 SEK. för att fräscha upp både ytskikt och 
redskap/utrustning.

Hus E.
Ombyggnation sker främst för att tillgodose krav på tillgänglighet och RWC.
Hela byggnaden renoveras invändigt. Innemiljön blir bättre då översyn görs av värme, 
ventilation, belysning m.m.

Hus F
Ombyggnation sker främst för att få mer ändamålsenliga lokaler.
Man löser tillgänglighetsfrågorna, får en utökad yta för textilslöjd samt får en bättre 
lösning på kapprum.
Hela byggnaden renoveras invändigt. Innemiljön blir bättre då översyn görs av värme, 
ventilation, belysning m.m.

Hus G
Ombyggnation sker främst för att tillgodose behovet av mer ändamålsenliga lokaler för 
hemkunskap samt arbetsrum. Även här tillmötesgås önskemål från olika 
personalgrupper och löser tillgängligheten på ett bättre sätt.
Viss äldre utrustning i lokalerna byts ut.

Hus A
Här sker en relativt omfattande men ytterst behövlig ombyggnad / upprustning av 
främst elevytorna, d.v.s. befintligt kapprum, men även omdisponering av klassrum, 
grupprum, arbetsrum, WC, skåp m.m. för att få en bättre miljö.
Hela byggnaden renoveras invändigt. Innemiljön blir bättre då översyn görs av värme, 
ventilation, belysning, tillgänglighet m.m. Ny ventilation i denna huskropp.

Hus B
Inga ombyggnationer
Hela byggnaden renoveras invändigt. Innemiljön blir bättre då översyn görs av värme, 
ventilation, belysning, tillgänglighet m.m.

Hus C
Mindre ombyggnationer för att tillmötesgå de behov som finns. 
Hela byggnaden renoveras invändigt. Innemiljön blir bättre då översyn görs av värme, 
ventilation, belysning, tillgänglighet m.m.

Hus D
Hela byggnaden renoveras invändigt. Innemiljön blir bättre då översyn görs av värme, 
ventilation, belysning, tillgänglighet m.m.



Snörrumskolan:

Utemiljö:
Hela utemiljön åtgärdas vilket är ett omfattande arbete.
Som underlag har använts den projektering som gjordes 2006.

Innemiljön:
Byggnaderna renoveras invändigt. Innemiljön blir bättre med nytt värmesystem samt 
översyn av ventilation, belysning, tillgänglighet m.m.
Inga större ombyggnationer. Mindre anpassningar för att skapa grupp / arbetsrum.
Nytt uppvärmningssystem är en stor del.

Direktiven

Hur och när ombyggnaden skall ske
Ombyggnaden kommer helt naturligt att göras etappvis.
Hur man tillgodoser skolans behov av lokaler under ombyggnadsskedet ligger i 
entreprenaden och är till stor del den blivande entreprenörens ansvar att lösa i samråd 
med skolledningen. Här har ju parterna ett gemensamt intresse att lösa detta på bästa 
sätt. Helt naturligt ser man säkert i första hand över vilka befintliga lokaler som går att 
nyttja och i sista hand hyr man in provisoriska / tillfälliga byggnader.

Anpassning av grundskolans lokalyta
Grundskolan kommer genom avveckling av hus I, M och J att minska sin yta från
ca. 8 078 m2 till ca. 7 470 m2. trots en mindre tillbyggnad av Hus C.
En minskning med ca. 600 m2. I denna beräkning har inte riktigt alla ytor räknats in, då 
exempelvis bollhallen inte kan sägas enbart utgå från skolans behov.

I samråd lyfts vikten av att undervisningslokalerna räcker till. I utredningens resultat 
planeras för 14 klasser på Hagaskolan, och 4 klasser på Snörrumskolan, samt två klasser
Förskoleklass. Förskoleklassbarnen gör sin skoldag i fritidshemslokalerna på 
Snörrumskolan. Lokalerna nyttjas alltså för två verksamheter. Åk 1-2 har 5 klassrum att 
tillgå för sin undervisning, samt tack vare ombyggnation även fem grupprum, då ett 
större grupprum byggs om till 4 mindre.

På Hagaskolan finns i utredningens resultat ett klassrum per klass som grund för 
schemaplaneringen – 14 lektionssalar. Utöver detta finns bildsal, musiksal, tekniksal, 
träslöjdsal, syslöjdsal, hemkunskapssal, 2 idrottshallar och 3 NO-salar, inalles 12 
ytterligare undervisningslokaler för de 14 klasserna. Till detta kommer de 14 grupprum 
som ligger i direkt anslutning till de 14 ordinarie lektionssalarna.
Då undervisning bedrivs i de 12 specialsalarna, lämnas ordinarie lektionssalar tomma 
och kan nyttjas av verksamheten om man så önskar. 
Med dagens organisation på Hagaskolan, har årskurserna 3-6 den huvudsakliga delen av
sin undervisning i sina hemklassrum, alltså 8 lektionssalar. För årskurserna 7-9 finns då 
i utredningens resultat 6 ordinarie lektionssalar, 6 grupprum och de 12 specialsalarna att
tillgå för schemaläggaren.
Att nå en högre salsbeläggning än 85-90% får generellt i schemaläggning anses svårt, då
luncher, raster och förflyttningspauser resulterar i tom salstid. Idag är salsbeläggningen 



på Hagaskolans högstadiedel 54%, vilket är en osedvanligt låg siffra. 46% av salarna 
står alltså tomma sett över skoldagen.
En beräknad salsbeläggning utifrån utredningens resultat hamnar på cirka 81%, om 
enbart de ordinarie lektionssalarna ska nyttjas för de ämnen som vanligtvis schemaläggs
där. Timplanen för dessa ämnen genererar 110 timmar undervisning per vecka. Varje 
lektionssal kan med hänsyn tagen till luncher, raster och förflyttningspauser 
schemaläggas maximalt 22,5 timmar. 6 ordinarie lektionssalar kan alltså användas för 
135 timmar undervisning, och timplanen genererar 110 timmar.
Utöver de 6 klassrum som utifrån timplanen ger ett lokalutnyttjande om 81%, finns 
dessutom de 12 specialsalar som tidigare nämnts. Detta innebär att lokalutnyttjandet inte
kommer att uppgå till 81%, då eleverna/klasserna fördelas på fler undervisningslokaler 
när de har undervisning i ämnen som bild, musik, teknik, träslöjd, syslöjd, idrott, biologi
mm mm som bedrivs i de så kallade specialsalarna.

En skola behöver en mängd övriga utrymmen. Administration, rastutrymmen för 
personal, förvaring och arbetsrum mm kräver utrymmen. I utredningens resultat har 
Hagaskolan 24 ytterligare rum i huvudbyggnaderna att nyttja till kontor, arbetsplatser, 
särskild undervisning, rastutrymmen för personal, förvaring och material mm mm. 
Exakt hur dessa utrymmen nyttjas, är en fråga för verksamhetens inre organisation, med
undantag för elevhälsans lokaler, väntrum och två mottagningsrum, vilka inte ingår i de 
24 utrymmena då de är särskilt utformade och placerade utifrån elevhälsans behov.

Även frågan om uppehållsutrymmen för rasttid hanteras i den inre organisationen. Med 
en genomtänkt schemaläggning behöver aldrig skolans alla elever ha rast samtidigt, om 
inte verksamheten så önskar. Verksamheten måste alltså bedöma eventuella vinster och 
nackdelar med gemensamma raster och planera sin verksamhet utifrån det. Man kan 
konstatera att de uppehållsytor som funnits sedan 1970-talet, i utredningens resultat 
endast minskats marginellt. Del av dagens stora uppehållsrum på högstadiedelen växlas 
upp på plan två, för större flexibilitet och möjlighet till variation för eleverna i 
verksamheten.

Sänkning driftskostnader
Den största sänkningen av driftkostnaderna står lokalminskningen för.
Det är svårt att uppskatta energibesparingar till följd av projektet.
Byte av ventilation med effektivare värmeåtervinning och bättre styrning utifrån 
aktuella behov kommer att minska både värme- och elförbrukning.
Modernare belysning samt, även här, bättre styrning minskar el-förbrukningen.
Byte av fönster ger också förtjänster.
Nya ytskikt, framför allt på golven, bör ha en positiv effekt på driftkostnaderna.
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LÄR- STUDIE- KLASS OCH GRUPPRUM 
De nya läroplanerna för grund- och gymnasieskolan, Lgr 11 och Gy2011 lyfter fram varje enskilt 
ämne. Hur undervisningen ska bedrivas står inte beskrivet i läroplanerna. 
Lärarledda lektioner varvas med självständiga och handledda elevstudier. Eleverna ska ha en 
individuell studieplan och kunna ta ansvar för sitt
eget lärande. Lärarna ska hjälp eleverna att uppnå målen i kursplanerna. 
Alla ytor i skolan ska kunna användas som lärytor så som bibliotek, grupprum, korridorer, hallar 
och även utemiljön. Det efterfrågas olika storlek på lokaler. Datorer är ett naturligt inslag i 
skolans verksamhetsytor. 
Lär- och studierum bör finnas i varierande storlek.
Dessutom bör de vara utformade så generellt att rummen kan användas för olika ändamål och för 
varierande gruppsammansättningar och gruppstorlekar, utan att några förändringar i byggnaden 
görs. Det är positivt att kunna använda rummen för andra aktiviteter än undervisning, till 
exempel för fritidsverksamhet. Lär- och studierum som eleverna befinner sig i stadigvarande
ska ha fönster med direkt dagsljus. Rum som används mer tillfälligt under skoldagen kan ha 
indirekt dagsljus

Glasning av dörrar eller delar av väggpartier ger en känsla av rymd och öppenhet.
Det ska vara möjligt att använda datorer som pedagogiskt hjälpmedel i alla lokaler.
Rumsutformning: Bör möjliggöra flexibla möbleringsalternativ och dessutom skapa kontakt
mellan rummen.
Takhöjd: Sträva efter hög takhöjd för att uppnå stor
luftvolym. Minimum 2,70 m till undertak.
Fönster: Ge möjlighet till inre solavskärmning för bättre
komfort i rummen. Komplettera med mörkläggning där verksamhet så kräver.
Dörrar: Delvis glasade för att skapa kontakt mellan rummen eller korridoren
utanför.
Ljud: Akustikåtgärder behövs. Tänk på alla bullerkällor; trafik eller
skolgårdsaktiviteter utanför, ventilation, överhörning, datorer, stolar och
bord mot golvet. Se även Akustikreferensen.
Fast inredning: Inredning bör vara enhetlig och lätt att anpassa till olika situationer.
Detaljer skall ha kvalitet som håller för skolans nyttjande. Inredningen ska
vara så utformad att städning underlättas. AV-skenor för flexibel
utrustning bör finnas på flera väggar. Skrivtavla bör inte vara kritvit
eftersom det kan ge reflexer utan ljust grå eller beige. Intill skrivtavlan vill
skolan ibland ha en digital whiteboard, typ Smartboard.(Skolan ansvar
själv för inköp.)
Normalt brukar man räkna med ett materielskåp per lärosal.



Elevhälsan 

Skolhälsovården är en del av elevhälsan. I elevhälsan kan också psykolog, kurator, syo och speciallärare
ingå. 
Enligt Hälso - och sjukvårdslagen 1982:763) 2d § gäller att ”Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas 
den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att ge god vård skall kunna ges”

Placering 
Lokalerna bör vara belägna på sådan plats i skolan att eleverna har nära till dem. Självklart skall de 
göras tillgängliga för rullstolsburna personer. Det skall finnas ett väntrum där man har möjlighet att i 
lugn och ro vänta på sin tur utan att bli utsatt för passerandes nyfikna blickar. Detta för att slå vakt om 
elevers och föräldrars rätt till integritetsskydd. 
Skolhälsovårdens lokaler bör ligga i nära anslutning till övrig elevvård (kurator, psykolog, ev. SYO och 
speciallärare) eftersom det underlättar det viktiga samarbetet mellan elevhälsans personal. Av samma 
orsak är det positivt om skolledning ligger i närheten. 
Elevhälsan kan ha gemensamt väntrum. 
Lokalernas utformning 
I skolor där man har skolsköterska varje dag och skolläkarmottagning varje eller varannan vecka finns 
behov av två rum för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett funktionellt sätt. När skolläkaren har 
mottagning kan skolsköterskan ha sin mottagning öppen samtidigt. Båda rummen skall ha dörr till 
väntrummet och mellan sig vilket ger flexibilitet och underlättar samarbete. 
I skolor med 200 elever (eller färre) dit skolsköterskan kommer 2-3 gånger i veckan och skolläkaren en 
till två gånger i månaden bör man i större utsträckning kunna samutnyttja skolhälsovårdens lokaler, 
exempelvis genom att göra ett mottagningsrum (i första hand för skolsköterskan) och ett antal mindre 
rum i anslutning till detta som kan samutnyttjas av skolläkare, psykolog, kurator etc. 
Dörrar ska vara försedda med lås som bara skolsköterskan har nyckel till (undantag den huvudnyckel 
som måste finnas av brandsäkerhetsskäl samt för städning). Vid samutnyttjande av 
skolhälsovårdslokaler ska endast skolsköterskans rum låsas med egen nyckel. 
Av sekretesskäl bör lokalen vara utformad så att de samtal som förs i lokalen, direkt eller via telefon, 
inte kan uppfattas av obehöriga. 
Samtal och undersökningar ska kunna ske ostört. Särskilda rekommendationer finns för lokaler där 
audiometri utförs. (Hörselmätning i företagshälsovård och primärvård. SAME och LIC förlag 1986). 
SKOLHÄLSOVÅRD 2 (3) 

Lokalen bör vara så stor att den rymmer den utrustning som behövs, t ex journalarkiv, 
undersökningsbrits och de möbler som behövs för t ex samtal. Utrymme krävs för att kunna ta emot 
besök för minst 4-5 personer (vårdnadshavare, syskon, tolk eller samtalsgrupp). Golvytan ska vara så 
pass stor att barnet kan röra sig fritt vid funktions- och motorikkontroller. Ett av rummen ska ha ett fritt 
avstånd 5,5 meter eller 3,5 meter fram till vägg, vilket är en förutsättning för synundersökning. 
Avståndet kan till nöds åstadkommas genom en dörröppning. Syntavlan måste också kunna placeras 
med hänsyn till skilda ljusförhållanden. 
Vilrum skall ligga i omedelbar närhet till mottagningen så att skolsköterskan kan övervaka sjuka elever. 
Det är en fördel om det är placerat så att det går att nå även om skolsköterskan inte är på plats. 
Handikappanpassad toalett skall finnas i anslutning till mottagningen. 
Utrustning: 
Handfat, diskbänk och elplatta 
Låsbart kylskåp till vacciner eller läkemedel som fordrar förvaring i kyla. 
Förvaringsmöjligheter (i skåp eller förråd) varav minst ett låsbart skåp för förvaring av läkemedel, 
sprutor och receptblanketter. 
Höj - och sänkbar undersökningsbrits 
Övrig nödvändig utrustning för undersökning och behandling, t ex tavla för synundersökning, våg och 
mätutrustning m m. 
Bekväm brits eller säng i vilrummet. 
Arbetsplatser för skolsköterska och skolläkare med ergonomiskt anpassade möbler. 



Dator ansluten till Internet och stadens intranät samt till skrivare och skanner. 
Telefon med möjlighet att nå utanför 08-området 
Journalskåp: För förvaring av journaler gäller bestämmelser i patientdatajournallagen (2008:360) och 
arkivlagen (6 §). Det innebär att det ingår i respektive myndighets uppgift att se till att 
journalhandlingarna förvaras på ett ur sekretessynpunkt betryggande sätt och i övrigt skyddade mot 
förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. För ändamålet utformat låsbart journalskåp eller 
motsvarande bör användas. Den lokal där journalerna förvaras bör också vara låsbar. 



BILDSAL

I Lgr 11 sammanfattas undervisningen i bild att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla
sin förmåga genom att
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material,
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Bildsalen kan med fördel lokaliseras tillsammans med andra praktisk-estetiska ämnen som
slöjd eller teknik för att skapa ett samutnyttjande av lokalerna.
Bildsalens placering i huset är viktig. Ljusförhållandena behöver vara goda, direkt
solinstrålning ska undvikas. Om möjligt förläggs bildsalen i norrläge.
Modern och traditionell teknik behöver utrymme och rätt utrustning. Inredning ska vara tålig
och lättstädad.
Vid önskemål om keramikutrustning, drejskivor och brännugnar kan en samverkan med
skolans övriga verksamheter vara fördelaktig.

Salar som endast fungerar som bildsalar utrustas i första hand för elever år 6-9.
Storleken på bildsalen kan vara olika beroende på skolans elevantal och organisation. Vanligt
är att bildsalen är mellan 75 kvm och 100 kvm. Lokalen kan vara uppdelad i två avdelningar;
en torr och en våt del. I den våta delen ska det vara tåligt golv- och väggmaterial och skåp där
penslar och färger förvaras. Denna del kan vara avskärmad med ett glasparti eller med
möbler. I mitten av rummet ska det vara stora bord för ritande och skissande. Där kan också
finnas datorer med möjlighet att använda digital foto- och videoteknik.
Utrustning:
- stora arbetsytor (Räkna med 70*50 cm per elev)
- låsbara skåp för förvaring av elevalster
- förvaring av material (i materielskåp eller separat förråd)
- diskbänk med vatten och avlopp med gipsavskiljare (ev gipsavskiljare i låsbart skåp)
- vägghängda diskställ och hyllor i anslutning till diskbänk
- IT-anslutning i salen.
- skrivtavla och anslagstavlor på flera väggar
- möjlighet att ställa ut elevernas verk i salen (ex uppglasad monter mot korridorvägg)
- brännugn någonstans i skolan eller i bildsalen. Bränningen ska kunna ske under tid då
eleverna inte är i skolan annars kan processventilation behövas för att avleda
överskottsvärmen. .



UTEMILJÖ
Utemiljön är en del av skolans pedagogiska resurs och mötesplats för elever. Entrén till skolan
och skolgården bör vara tydlig, väl markerad och väl belyst. Skolgården skall vara säker,
lättillgänglig, inspirerande samt inbjuda till aktiviteter. Barn leker inte på platsen, utan med
platsen. För att kunna ha uppsikt över eleverna bör gården vara lätt att överblicka. Planera den
tillsammans med elever och vuxna, tänk på elevernas olika ålder och att pojkar och flickor har
olika behov och önskemål. Yngre barn har större behov av närhet till, och visuell kontakt med,
klassrummet eller hemvisten.
Ytan på skolgården har betydelse för att få en varierande och utvecklande utemiljö. Det finns
idag inga fastställda normer för hur stor en skolgård bör vara men forskning och utredningar
pekar mot 25 till 60 kvadratmeter per barn beroende på ålder och verksamhetsform. Ju yngre bra
desto större yta. Det finns samband mellan storlek på gården och antal aktiviteter. Ju större yta
per barn på skolgården desto fler och friare aktiviteter. På en liten skolgård skapas mer regler och
barnens skolgårdsaktiviteter regleras och kontrolleras i större utsträckning. En liten skolgård
måste därför vara mycket omsorgsfullt utformad och genomtänkt för att en god utomhusmiljö
ska skapas. Om ytan är liten ökar förvaltningskostnaderna. Gränsen för ökade
förvaltningskostnader ligger på ungefär 20 kvadratmeter per barn

Separera trafiken från vistelseytan. Bevara eller skapa grönytor, bevara värdefull vegetation,
naturliga skogsdungar, nivåskillnader, stora stenar och stockar. På skolgårdar där det finns
naturmark, till exempel en skogsdunge, är barn mer uppfinningsrika och leker fler lekar. I brist
på träd fungerar även buskage om det är möjligt att springa och leka mellan buskarna.
Omhänderta om möjligt dagvatten lokalt och tänk på att marken skall luta från husfasad. Planera
för effektiv snöröjning. Ändamålsenlig belysning på skolgården förskönar och förhindrar
förstörelse.
Beläggning Asfaltytor bör finnas i den omfattning som lek och andra aktiviteter kräver.
Komplettera med plattor med tjocklek som tål transport- och snöröjningsfordon
på t.ex. gångvägar eller mönsterlägg ytan. Se också till att det finns tillräcklig
bredd för att få in arbetsmaskiner. Anslut beläggningen mot fasaden på sätt
som tar hänsyn till byggnadens ålder och karaktär. Undvik grus intill ingången
och se till att det finns rejäla skrapgaller utanför entrén. Undvik lösa stenar.
Gjut in dem i betong.
Konstgräs Konstgräs förekommer idag som komplement till andra ytor på förskolor
och skolor. Följ SISABs anvisningar vid anläggning av konstgräs.
Förankring
Tänk också på att förankra gräset på ett bra sätt. Lägg vanliga
betongplattor längs gräskanterna med jämna mellanrum och sänk ner dem i
grusbädden. Limma sedan konstgräset på dessa.
Eller lägga en bit geotextil som sticker ut ca 20-30 cm från intilliggande
yta. Limma gräset på geotextilen, görs när det asfalteras intill gräset.
Anläggs konstgräset vid gatsten så ska gatsten ligga kant i kant med gräset.
Anlägg gärna konstgräs intill fallskyddsmatta. Låt fallskyddsmattan löpa
under och klistra fast den i konstgräset.
UTEMILJÖ 2 (5)
Skötsel Konstgräset ska regelbundet borstas och blåsas av. Konstgräset ska
dessutom dammsugas med jämna mellanrum.
Möbler Placera bänkar och bord i grupper både intill aktiviteter och på avskilda platser,
kring vackra träd och bänkar vända mot solen och värmen. Även regnskydd
med sittplatser behövs i vårt klimat. Det ska vara utfört så att det inte blir
tillhåll eller utsatta för skdegörelse. Utför sittbrädor med svag lutning för
vattenavrinning. Stativ till möbler skall utföras fasta med fundament för



nedgjutning i mark t ex. stålrörsmöbler.
Skräpkorgar Välj papperskorg med fast tak och slagtålig konstruktion typ HAGS,
(www.hags.se) Hags Stor-Halvar eller likvärdig. Häng den inte på fasaden
(brandrisk). Skräpkorgarna ska vara lättömda med säckar på ca 80 liter.
Cykelställ Välj tålig stålkonstruktion och stöldsäkert cykelställ typ Nifo (www.nifolappset.
se), Ströget, Nifo Bågen eller likvärdig. Stolparna ska vara nedgjutna i
marken
.
Lekutrustning Sträva efter enkla konstruktioner och med möjlighet att senare komplettera
utrustningen. Tänk på att utrustningen ska vara så underhållsfri som
möjligt. Använd t ex. pulverlackad aluminium. Placera lekutrustningen
långt från entréer och brunnar. Tänk på säkerheten vid val av underlag till
lekutrustningen. För att underlätta för rullstolsburna kan i stället för sand
väljas fallskyddsmatta, ”helgjuten” med olika tjocklekar 20 – 50 mm.
Tjockleken anpassas efter fallhöjden på redskapet. Mattan skall vara
godkänd enligt HIC 1000 som mäter stötdämpningen.
Utrustning som liknar en liten idrottsplats håller på att bli allt vanligare sk
multiarenor. (se referens Multisportarena). Här finns olika typer av
material på marken, sarger och aktivitetsytor som främjar spontanidrott.
Plantering Tänk på biologisk mångfald och planera för marktäckande växter vilket ger
mindre ogräs. Träd och buskar renar luften och fungerar som vindskydd och
solskydd, men plantera inte växter och träd intill luftintag då de sätter igen
filter. Plantera inte träd närmare än sex meter från fasad (buskar kan planteras
vid fasad). Undvik allergiframkallande och stickiga växter. Träd av Populus
och Salix ( asp, poppel och pil ) bör inte planteras pga risk för nedfallande torra
grenar, nedskräpning och trädens instabilitet. Planera in hur stor växten blir,
kronstorlek och höjd. Skydda nyplanterade träd med stamskydd och buskar
med inspringningsskydd under etableringstiden ca 2 år. Välj stora
plantstorlekar.
Miljö och säkerhet Använd ekologiskt riktiga material och giftfria färger. Tryckimpregnerat virke
får inte användas. Tätvuxen furu, resp. lärkträ och röd ceder är exempel på
träslag som är motståndskraftiga mot röta och svampangrepp.
Lekplatser och lekutrustning skall vara utformade så att risken för olycksfall
begränsas. Det gäller även befintliga anläggningar som skall besiktigas årligen.
Följ SIS-normen. Beakta att utryckningsfordon får tillfartsutrymme. Se även
Sisabs referens Trafiksäkra skolgårdar.
Belysning Planera för en god belysning av hela skolgården. På gården ska det vara
stolpbelysning, över entréer, lastkaj mm väggarmaturer. Strålkastare skall
UTEMILJÖ 3 (5)
undvikas. I speciella fall kan pollarbelysning av slagtålig konstruktion
användas.
Tillgänglighet Man bör tänka på att göra skolgården lättorienterlig och överblickbar med
tydliga och väl belysta ledstråk. HCP-plats och angörningsmöjlighet för
handikappfordon ska finnas. Ramper skall anläggas för att överbrygga
nivåskillnader mellan mark och entré samt mellan olika delar av skolgården.
För detaljutformning av ramper och andra anvisningar rörande tillgänglighet
rekommenderas SISAB:s tillgänglighetsanvisning, tillgänglighetsreferens samt
SISAB:s markanvisning.
Pedagogisk utemiljö Utomhuspedagogik handlar om lärande i växelspel mellan upplevelse och
reflektion i situationer utanför skolbyggnaden. Exempel på aktiviteter som kan
genomföras på skolgården är att bygga en bokstav med ett långt rep, imitera
atomer genom att springa omkring, mäta höjden på ett träd med hjälp av dess



skugga, samla saker och lägga ut på lakan, uppleva himlen genom att ligga på
rygg i tystnad. Man kan också ha regelrätt undervisning utomhus vid ett
uteklassrum eller utegrupprum i form av en större och flera mindre symboliska
”lägereldar”. Det kan även vara bra med fasta stationer på skolgården som kan
användas till ledtrådar och uppgifter, liksom ett förråd för förvaring av
utrustning. Utomhusundervisning kräver en tyst miljö, närmare 30 dB om även
funktionshindrade elever ska ha möjlighet att delta på lika villkor.
Utomhusundervisningen kan även flytta ut utanför skolgården.

Checklista över kriterier på en bra skolgård: (forskare Jens Nilheims)
Variation – finns möjlighet till olika typer av upplevelser?
Zoner – används olika delar av skolgården på olika sätt?
Kontroll – har gården både ”offentliga” och ”privata” delar?
Element: Vilka element utgör skolgården?
Nivåskillnader – överblick i rummet, klättra
Lutningar – pulkaåkning, öva balans, rulla i
Gömställen - bakom hörn, småhus, buskar, murar och prång
Bra buskar – slitstarka, täta, rumsbildande
Träd – för skugga
Bra gräsytor - lek och bollspel, orörd snö under vintertid
Hårdgjorda ytor – bollspel, regellekar,
Löst material – sand, blad, pinnar
Fasta redskap – klätterställningar, gungor
Sittplatser - bänkar och bord

SKOLGÅRDAR - TRAFIKSÄKERHET
SISAB vill uppmärksamma och lägga fokus på att skapa trafiksäkra skolgårdar.
Enligt läroplanen LGR 11 är trafikämnet ett kunskapsområde som ska integreras i
undervisningen. En skolgård med tydlig struktur, riktningar och hierarkier vad gäller trafik
kan bli ett hjälpmedel i undervisningen.
Inom begreppet trafiksäker skolgård ryms både skolgården samt övrig mark inom skolans
fastighet så som angöringsytor, parkeringsytor etc.

Förutsättningarna för att skapa en trafiksäker skolgård varierar vid ny- och ombyggnation,
men trafiksäkerhet ska alltid beaktas vid utformning av skolans utemiljö. Vid nybyggnation
skapas förutsättningarna för en trafiksäker skolgård redan i tidiga skeden, genom val av tomt
och placering av byggnader inom tomten.
Utemiljön ska generellt vara på barnens villkor och genomföras med tydlighet när det gäller
trafik- och rörelsemönster, det gör det lättare för barn att se och förstå sin närmiljö. Barnens
behov i utemiljön måste ses tillsammans med och samordnas till de behov som exempelvis
cyklister, transport- och skötselfordon har.
Barns hörsel- och synförmåga är färdigutvecklade först under tonåren, och upp till tio års
ålder har de helt enkelt inte biologiska förutsättningar att fullt ut uppfatta och uppträda
konsekvent i trafiksituationer. Skolans inriktning och åldersfördelning kan komma att ändras
över tid och man bör därför utgå från de mindre barnens förutsättningar när man planerar för
trafik vid skolor. Backande fordon bör helt undvikas.



NO-SAL OCH PREPARATIONSRUM
Inom de naturorienterande ämnena ingår biologi, fysik, kemi, där betyg sätts i respektive ämne.
Även teknikämnet kan ingå i denna ämneskategori.
Den teoretiska undervisningen kan genomföras andra salar eller utomhus.
I Läroplan för grundskolan Lgr11 står det följande om
Biologi:
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som
rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i
människokroppen, naturen och samhället
Fysik:
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som
rör energi, teknik, miljö och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i
naturen och samhället.
Kemi:
• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som
rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i
samhället, naturen och inuti människan.

I No-lokalerna ska finnas alla funktioner som ingår i ämnena kemi, fysik och biologi. Det
betyder att det kan finnas ett rum som innehåller alla No-ämnenas funktioner, sk kombisal.
No-salar är olika utrustade beroende på elevernas ålder. I gymnasieskolans naturvetenskapliga
program har salarna mer avancerad utrustning. På grundskolans år 6-9 är utrustningen enklare
och även så för år 1-5. Gruppernas storlek kan variera mellan 15 och 30 elever.
Vid planering av No-lokaler är det bra att tänka på läget i byggnaden. Här behöver man ta
hänsyn till tekniska och praktiska aspekter som ventilation och samarbete med andra ämnen som
trä- och metallslöjd och No – teknikämnet som kan ha god användning av en verkstad och hemoch
konsumentkunskap som kan ha samarbete med biologi.
Om det finns en teorisal i anslutning till No-salarna kan de användas för teoretisk Noundervisning.
Rum med högt sittande fönster som i andra sammanhang kan vara svårutnyttjade kan fungera bra
till No eftersom det tillåter bänkinredning längs alla väggar.

Preparationsutrymmen och förvaring:
Man ska skilja på preparationsutrymmen och förvaring. I preparationsutrymmen ska man förvara
materiel som kräver säker förvaring och separat ventilation. Preparationsutrymmet placeras
lättillgängligt från No-salen/salarna. Förvaring av annan utrustning kan vara i mer öppna
lösningar som i lärosalar och förråd.

Det som beskrivs gäller främst för No-lokaler för år 7-9 samt för de gymnasieprogram som inte
har naturvetenskaplig inriktning. När det gäller kraven för No-lokaler för gymnasieprogram med
naturvetenskaplig inriktning kan dessa variera och ibland vara så specialiserade att det är svårt
att behandla generellt i en referens.
Allmänt:
Det skall finnas:
· interaktiv tavla
· skrivtavlor, på gymnasieskolan höj - och sänkbar



· anslagstavla
· plats för datorer
· plats för hängare för skyddskläder och skyddsglasögon
· skåpluckor och stommar ska vara gjorda i högtryckslaminat för att klara högt slitage
Borden ska vara stadiga och stabila så att laborationer kan utföras på ett säkert sätt
Fasta arbetsbänkar kan med fördel placeras längs väggarna. Väggarna ska ha många hyllor och/eller
glasade låsbara skåp.
Om säkerhet inte kan garanteras och skolan väljer att skruva fast bänkarna i golvet ska det var 90 cm
fritt passagemått för rullstol. Djupet under bänk ska vara 60 cm. Eldrivna hö j- och sänkbara bord för
rullstolsburna elever ska vara försedd med nyckelstyrning eller annan form av säkerhetsanordning.
Biologifunktionen: I biologidelen ska finnas diskbänk med vatten och avlopp, bänkyta och
förvaringsmöjligheter.
Fysikfunktionen: I fysikdelen ska det finnas yta för laborationer och förvaring. Det ska också
finnas möjlighet att mörklägga för optiska experiment. Flyttbara arbetsbord med inbyggd
elpanel, med vippfunktion eller el nedmatat från taket där man kopplar på utrustning.
Kemifunktionen: I kemidelen ska finnas diskbänk med vatten, avlopp, dragskåp i någon form,
några bänkar där laborationer utförs. I närheten av kemilaborationerna ska det finnas separerad
nöd- och ögondusch med tempererat vatten och utan golvbrunn. De ska vara separerade för att
två personer ska kunna använda duscharna samtidigt. Det ska inte vara av typen ”fällbar”.
Varmvattencirkulation fram till skyddsblandare ska finnas.
Bänkskivor ska vara av tåligt materia och godkänt i Byggvarubedömningen med postformad
nedvikt framkant och uppvikt bakkant.
Torkställ skruvas fast på kakel ovan diskho.
Om gasol eller bordsgasol ska användas ska det finnas gasolskåp som ventileras i fasad för
förvaring av gasolflaskorna. (Se referens Gasol och vätgas)
Gasol ersätts allt ofta med elektronisk brännare. Då behövs inget
gasolskåp.
Dragskåp:
Fast monterade dragskåp finns i fler utföranden. Från de enklaste
med bara ventilation till skåp som innehåller vatten, avlopp,
gasol, belysning och eluttag. Dragskåpet ska ha larm som utlöser
om flödet blir för lågt. Dragskåpet kan stå på höj- och sänkbart
stativ för att få bättre tillgänglighet i salen.
Dragbänk:
Dragbänkar används vid laborationer med tunga gaser eller
partiklar, skall inte användas vid experiment med lättflyktiga
gaser etc.
Draghuv:
Används vid moment där lätt damm, partiklar eller illaluktande
gaser uppstår och måste avlägsnas. Ersätter inte dragskåp
Filterdragskåp
Filterdragskåp (skåp med fläkt och filter): kräver fast
Filterdragskåp har blivit vanligare i no-salar. Det beror främst på att laborationer som dragskåp
inte utförs i samma utsträckning som tidigare. Skolans arbete med riskanalyser för experiment
har ökat medvetenheten och också minska antalet riskfyllda laborationer.
Följ tillverkarnas föreskrifter för skåpen. Skriv tydliga skyltar vilket användningsområde skåpen
är avsedda för.
Används olika former av dragskåp är det extra viktigt att skylta vad som får göras i de olika
anläggningarna.
Ett filterdragskåp kräver endast elanslutning.
Obs! Punktsug och så kallade filterdragskåp får inte användas för tekniska experiment där
hälofarliga gaser och partiklar kan bildas.
Kemi, fysik och biologipreparationsutrymmets utrustning:



· skåp för förvaring av gifter, syror och baser, låsbara och ventilerade med ständigt flöde
· brandfarliga varor förvaras i brandskåp
· gasoltuber placeras i separata ventilerade gasolskåp, brandteknisk klass EI30.
Bordsgasolflaskor kan förvaras på vagn avsedda för att köras in i gasolskåpen. Vagnen
kan föras in i resp. sal vid undervisningstillfället.
· vätgas förvaras i brandskåp, dock inte tillsammans med gasol
· dragskåp, gärna transparant
· kyl/frys låsbart
· labdiskmaskin typ Miele 7804 ska vid leverans vara förprogrammerad för endast
kallvattenanslutning (inredning: injektorvagn E329 och ev dos-modul för flytande
diskmedel, skolan kan beställa annan utrustning) eller TERCO Skoldiskmaskin typ 45e25
i rostfritt stål.
· torkställ för provrör
· anslagstavla
· plats för vagnar
· separerad nöd- och ögondusch med tempererat vatten utan golvbrunn.
Varmvattencirkulation fram till skyddsblandare ska finnas.
· plats för hängare till skyddskläder, skyddsglasögon mm.
· balanserad ventilation vid max och min ventilation i dragskåp. Kontinuerlig ventilation i
giftskåp och dragskåp.
· som komplement till utrymningslarmet skall det finnas nyckelbrytning med
frånlägesindikering, så att experiment kan utföras utan att larm utlöses.
No-lokal för yngre åren (årskurs 1-6):
Ett större rum som innehåller flera funktioner (kombisal). Rummet kan vara utrustat med flera
stora arbetsbord som är ståbord med höga stolar.
Utmed en vägg kan finnas ett kök. Detta kan också användas som kök för
hemkunskapsundervisningen. Rummet kan användas för samling, redovisning och föreläsning.
Teknikutrustningen kan vara enkel och bestå av handredskap. Det ska finnas plats för datorer.
Här bör även finnas låsbart skåp för förvaring av elevernas arbeten.



TRÄ- OCH METALLSLÖJDSAL
I Läroplan för grundskolan Lgr 11 står det att. ”Slöjdande är en form av skapande som
innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika
situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar
kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.
Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke,
sinnesupplevelse och handling samverkar.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar,
framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka
elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an
utmaningar på ett kreativt sätt.”

I Lgr 11 står vidare att:
Årskurserna 1-3 Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete,
sågning och tovning.
Årskurs 4-6 ska bl. a Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och
urholkning.
Årskurs 7-9 Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med
andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.
Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och
ändamålsenligt sätt.
Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning.
Trä- och metallslöjdsämnet bör kunna samverka med andra ämnen som textilslöjd, bild,
musik, NO-ämnen och teknik.



TILLGÄNGLIGHET
Principen är att personer med funktionshinder ska kunna nå och använda alla utrymmen
inomhus och utomhus. De ska kunna
• Komma fram till alla byggnader och anlagda uteplatser (angöring/parkering, gångvägar,
trappor, ramper, orientering, ledstråk, skyltning)
• Komma in i byggnaderna (tydlighet, dörrbredder/trösklar, dörröppning, vilplan, svängrum,
skyltning, belysning)
• Orientera och förflytta sig inom byggnaderna till alla rum, platser och verksamheter
(passagebredder, trappor, ramper, dörrbredder/trösklar, utrymme vid dörrhandtag, skyltning,
belysning, färgsättning)
• Använda alla utrymmen (ljudisolering av rum, ljudnivåer på ventilation och armaturer,
efterklangstider, dagsljus, belysning, teknisk utrustning, inredning, möblering, förflyttning
inom rummen)
• Använda toaletter (utrymme, inredning, antal, avstånd)
• Utnyttja gården och dess olika uterum och utrustning (utformning, klimat)
• Komma ut ur byggnaden: Nå utrymningsvägar och tillfälliga utrymningsplatser (se vidare
brandanvisningarna).

Referenserna avser att vara en lättillgänglig hjälp för att göra skolor, förskolor och fritidshem
tillgängliga för elever, personal, anhöriga och besökare med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
Bygg, akustik, brand, ljudisolering, el-, tele- och transportinstallationer, belysning, säkerhet,
materialval, ventilation och andra faktorer som också påverkar tillgängligheten för
funktionshindrade behandlas i Sisabs anvisningar.
Dessa referenser för tillgänglighet vilka följer stadens och samhällets krav kan tjäna som goda
exempel att tillämpas vid om, till och nybyggnad av skolor och förskolor.



HEMVIST F-6
Hemvisten är elevernas bas och trygga punkt i skolan. I hemvisten finns deras studierum,
kapprum och toaletter. Hemvistens lärare har ofta sitt arbetsrum i hemvisten. De yngre barnen
i årskurs F-3 har även sin fritidsaktivitet i hemvisten. De äldre barnen i årskurs 4-6 kan ha
klubbverksamhet i hemvisten. Hemvisten är alltså en plats där eleverna kan spendera både
skoltid och fritid och det är viktigt att lokalerna fungerar för både och. I årskurs F-3 kan man
dimensionera för 25 elever per klass och i årskurs 4-6 för 30 elever per klass.

Organisation
En hemvist är den fysiska lokalen för ett arbetslag, som är en del av skolans pedagogiska
organisation. Hemvisten rymmer alltså ett arbetslag. I äldre skolor har inte alltid arbetslaget
en egen, väl definierad hemvist. Vid ombyggnader strävar man därför ofta efter att skapa
avgränsade hemvister. Hemvisterna anpassas vid nybyggnad ofta för arbetslag om 90-120
(75-100) elever. Vid ombyggnad kan de befintliga lokalerna göra att ett lämpligare elevantal
är 60-90 (50-75). Ett större antal elever ger tillgång till större yta och fler lokaler i hemvisten
och skapar bättre förutsättning för flexibilitet. Skolans organisation påverkar hur man
använder hemvisten, den kan vara organiserad med klasser från olika årskurser, till exempel
förskoleklass och årskurs 1, eller med klasser från samma årskurs, till exempel enbart årskurs
2.
Hemvister ska om möjligt vara generella så att en flexibilitet i skolans lokaler kan uppnås,
vilket möjliggör förändring av skolans organisation utan ombyggnad. Behoven för F-3 och 4-
6 varierar dock något, så det är inte alltid möjligt att utforma alla hemvister på samma sätt.
Likaså kan befintliga lokalers begränsningar vid en ombyggnad påverka hemvisternas
utformning.
Verksamhet
Hemvisten ska vara en trygg miljö för eleverna. Det ska vara möjligt för hemvistens personal
att ha uppsikt över hemvisten samtidigt som den ska erbjuda möjlighet för eleverna att dra sig
undan och arbeta enskilt eller i små grupper. För de mindre barnen är hemvisten en trygg
punkt som man lämnar i mindre utsträckning, till exempel för att gå till matsalen eller
rörelserum, gymnastik eller dylikt. F-3 tillbringar nästan hela sin skoldag i hemvisten medan
årskurs 4-6 kan ha undervisning i andra lokaler. Hemvisten kan ha en verkstad utrustad med
diskbänk, förvaring mm där till exempel undervisning i bild, hemkunskap och NO kan ske. I
en skola som har specialsalar för NO, bild, hemkunskap, och som kan nyttjas av årskurs 4-6,
behöver inte hemvisten utrustas med verkstad, men i en F-6-skola kan det vara fördelaktigt
med en verkstad i hemvisten där man kan bedriva sådan undervisning. Det är även bra om
kapprum och kommunikationsytor i hemvisten kan användas för den pedagogiska
verksamheten. Vid nybyggnad ska rena kommunikationsytor helst undvikas.
HEMVIST F-6 2 (6)
Det ska vara möjligt att bedriva undervisning i lokalerna utan att störas av annan verksamhet,
det är därför olämpligt att hemvisterna är genomgångslokaler för andra verksamheter eller
elever. Vid en ombyggnad kan det vara svårt att undvika genomgångslokaler, det är då viktigt
att minimera behovet av kommunikation genom lokalerna genom att till exempel placera
hemvister för de yngre barnen mer avskilt.
Kontakt med utemiljön
Det är viktigt att det är lätt för de yngre eleverna att komma ut på skolgården. Det kan vara
svårt att placera alla F-3 med direktkontakt med utemiljön, men man kan ändå underlätta för
barnen att nå skolgården genom att till exempel ha trapphus med direktkontakt med gården.
Hemvisten ska kunna göras skofri. För att skilja av ytor där skor får användas mot där skor
inte får användas kan golvet byta färg eller material där gränsen går.
Rumssamband
Studierummen ska gärna placeras så att ett större rum ligger i direkt anslutning till ett mindre rum. 



Då är det möjligt för läraren att dela upp klassen i två grupper med fortsatt uppsikt över båda. Det är
bra om de större studierummen är placerade så att det är enkelt för två klasser att samarbeta.
Allrummet är verksamhetens hjärta och kan utgöra en enhet med verkstaden. Allrummet ska gärna 
ha direktkontakt med de större studierummen. Allrummet ska gärna också ligga i anslutning till 
något av de mindre grupprummen som då kan användas av fritidsverksamheten. Kapprummet ska
gärna ligga i anslutning till allrummet så att det är lätt för fritidsverksamheten att flytta ut.
I mellanrummen och i kommunikationsytorna finns den informella ytan som kan berikas med
sittvrår, sittplatser och sittbänkar. Ytor som inte tydligt definierats är ofta populära då
eleverna själva kan skapa en identitet kring dem.

Helhet: Hemvisterna ska gärna placeras så att det blir möjligt för två eller
fler hemvister att samarbeta. Det kan även vara fördelaktigt om
flera hemvister delar på ett personalarbetsrum. Det skapar en bättre
dynamik och större samarbete.
Entré/trapphus: Entré och trapphus ska lokaliseras så att det blir enkelt för de
yngre barnen att komma ut.
Studierum: Studierum kan utformas som klassrum med tillhörande grupprum
där varje



HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP
I Lgr 11 sammanfattas undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap att eleverna ska
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga genom att
• planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
• hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
• värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar
utveckling.
Utbildningen ska ge erfarenhet av social gemenskap, mat och måltider, boende och
konsumentekonomi och förståelse för de dagliga handlingarnas och vanornas betydelse för
ekonomi, miljö, hälsa och välbefinnande.
För att lokalmässigt möta bredden i detta ämne behövs tillgång till välutrustade kök men
också lokaler som stödjer den teoretiska bearbetning av den information som behöver
inhämtas.
Att vara en kritisk och ifrågasättande konsument är ett viktigt inslag i utbildningen.

Hem- och konsumentkunskapslokalerna bör ha en kombination av funktioner för
mattillredning med tvätthörna och teoretiska lokaler.
Mattillredningslokaler
Mattillredningsdelen behöver innehålla modernt utrustade köksenheter (c:a 4-8 st. för 15-20
elever). Till varje kök hör spis med ugn, mikrovågsugn, diskbänk, skåp för köksredskap samt
bänkyta.
Ett av köken skall göras höj - och sänkbart för att tillskapa tillgänglighet för rullstolsburna.
Vid detaljutformning av inredningen bör beaktas att denna skall vara lätt att rengöra.
Köksinredningen ska stå på ben.
Belysning skall placeras så att den belyser arbetsytorna i varje kök.
Eventuellt kan ett centralt placerat kök utformas som ett demonstrationskök där läraren kan gå
igenom olika moment. Detta kan då även användas av elever. För att eleverna ska se när läraren
demonstrerar kan en reglerbar spegel placeras i taket.
I salen bör finnas kyl- och frysskåp.
Kärl för sopsortering samlas på ett ställe. Om man planerar att ha förråd bör hyllor finnas på
tre väggar samt plats för vagn för av- och pålastning av varor.
Teorilokaler
I anslutning till mattillredningslokal behövs teorilokaler där även andra funktioner som
matsal, diskussions- eller föreläsningssal kan finnas. För informationshämtande bör möjlighet
till it finnas.
I exempelvis matsal/grupprum kan man också placera tvättmaskin och torktumlare.
HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP 2(3)
Placeringen av Hem- och konsumentlokalerna i skolbyggnaden kan med fördel förläggas i
anslutning till textilslöjdslokaler. Här kan samutnyttjande av grupprum med vatten och
tvättmaskin skapas.
En annan tänkbar kombination är att fritids-/eftermiddagsverksamheten kan använda sig av
köken.















20
13

-1
1-

05

Fi
na

ns
ie

lla
 e

ffe
kt

er
 k

rin
g 

fr
am

tid
a 

lo
ka

lb
eh

ov
 fö

r g
ru

nd
sk

ol
a

A
lte

rn
at

iv
 5

:
In

ve
st

er
in

gs
ut

gi
ft

A
vs

kr
iv

ni
ng

In
te

rn
rä

nt
a 

lå
g

In
te

rn
rä

nt
a 

hö
g

B
es

lu
ta

d 
in

ve
st

er
in

gs
ni

vå
30

 0
00

 0
00

90
9 

09
1

87
0 

00
0

1 
50

0 
00

0
Su

m
m

a 
al

te
rn

at
iv

 5
30

 0
00

 0
00

90
9 

09
1

87
0 

00
0

1 
50

0 
00

0

B
ud

ge
te

ra
de

 in
ve

st
er

in
ga

r 2
01

3
50

0 
00

0
15

 1
52

14
 5

00
B

ud
ge

te
ra

de
 in

ve
st

er
in

ga
r 2

01
4

5 
93

5 
00

0
17

9 
84

8
17

2 
11

5
B

ud
ge

te
ra

de
 in

ve
st

er
in

ga
r 2

01
5

3 
00

0 
00

0
90

 9
09

87
 0

00
B

ud
ge

te
ra

de
 in

ve
st

er
in

ga
r 2

01
6

2 
00

0 
00

0
60

 6
06

58
 0

00
Su

m
m

a 
bu

dg
et

er
at

 2
01

3-
20

16
11

 4
35

 0
00

34
6 

51
5

33
1 

61
5

A
lte

rn
at

iv
 5

 e
ffe

kt
 p

å 
bu

dg
et

 2
01

6 
"l

åg
 rä

nt
a"

:
A

lte
rn

at
iv

 5
 e

ffe
kt

 p
å 

bu
dg

et
 2

01
6 

"h
ög

 rä
nt

a"
:

Fi
na

ns
ve

rk
sa

m
he

t
Fi

na
ns

ve
rk

sa
m

he
t

N
yu

pp
lå

ni
ng

18
 5

65
 0

00
N

yu
pp

lå
ni

ng
18

 5
65

 0
00

U
tö

ka
d 

am
or

te
rin

g 
pe

r å
r

-9
09

 0
91

A
m

or
te

rin
gs

tid
 2

0 
år

U
tö

ka
d 

am
or

te
rin

g 
pe

r å
r

-9
09

 0
91

U
tö

ka
de

 fi
na

ns
ie

lla
 k

os
tn

ad
er

 lå
g 

rä
nt

a
-5

56
 9

50
U

tö
ka

de
 fi

na
ns

ie
lla

 k
os

tn
ad

er
 h

ög
 rä

nt
a

-1
 1

13
 9

00
Ö

ka
d 

in
te

rn
rä

nt
ei

nt
äk

t l
åg

87
0 

00
0

Ö
ka

d 
in

te
rn

rä
nt

ei
nt

äk
t h

ög
1 

50
0 

00
0

R
es

ul
ta

tp
åv

er
ka

n 
fin

an
sv

er
ks

am
he

t
31

3 
05

0
R

es
ul

ta
tp

åv
er

ka
n 

fin
an

sv
er

ks
am

he
t

38
6 

10
0

Ö
ka

d 
in

te
rn

rä
nt

ek
os

tn
ad

 lå
g

Ö
ka

d 
in

te
rn

rä
nt

ek
os

tn
ad

 h
ög

Ö
ka

d 
in

te
rn

rä
nt

ek
os

tn
ad

 lå
g

-8
70

 0
00

Ö
ka

d 
in

te
rn

rä
nt

ek
os

tn
ad

 h
ög

-1
 5

00
 0

00
Ö

ka
de

 a
vs

kr
iv

ni
ng

sk
os

tn
ad

er
-9

09
 0

91
Ö

ka
de

 a
vs

kr
iv

ni
ng

sk
os

tn
ad

er
-9

09
 0

91
M

in
sk

ad
e 

dr
ift

sk
os

tn
ad

er
32

9 
00

0
M

in
sk

ad
e 

dr
ift

sk
os

tn
ad

er
32

9 
00

0
M

in
sk

ad
 u

nd
er

hå
lls

ko
st

na
d

?
M

in
sk

ad
 u

nd
er

hå
lls

ko
st

na
d

?
Ö

ka
d 

in
te

rn
hy

re
si

nt
äk

t
1 

45
0 

09
1

Ö
ka

d 
in

te
rn

hy
re

si
nt

äk
t

2 
08

0 
09

1
R

es
ul

ta
tp

åv
er

ka
n 

fa
st

ig
he

ts
ve

rk
sa

m
he

t
0

R
es

ul
ta

tp
åv

er
ka

n 
fa

st
ig

he
ts

ve
rk

sa
m

he
t

0

FO
K

U
S-

nä
m

nd
en

FO
K

U
S-

nä
m

nd
en

Ö
ka

d 
in

te
rn

hy
re

sk
os

tn
ad

-1
 4

50
 0

91
Ö

ka
d 

in
te

rn
hy

re
sk

os
tn

ad
-2

 0
80

 0
91

R
es

ul
ta

tp
åv

er
ka

n 
FO

K
U

S-
nä

m
nd

en
-1

 4
50

 0
91

R
es

ul
ta

tp
åv

er
ka

n 
FO

K
U

S-
nä

m
nd

en
-2

 0
80

 0
91

R
es

ul
ta

tp
åv

er
ka

n 
ko

m
m

un
en

-1
 1

37
 0

41
R

es
ul

ta
tp

åv
er

ka
n 

ko
m

m
un

en
-1

 6
93

 9
91

A
vg

år
 re

da
n 

bu
dg

et
er

at
34

6 
51

5
A

vg
år

 re
da

n 
bu

dg
et

er
at

34
6 

51
5

Ef
fe

kt
 b

ud
ge

t 2
01

4
-7

90
 5

26
Ef

fe
kt

 b
ud

ge
t 2

01
4

-1
 3

47
 4

76




