
INFORMATIONSTRÄFF
Inledning och bakgrund - Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och rektor 
Kent Larsson inleder med att ge en kort bakgrundsbeskrivning och informera om 
förutsättningarna för byggnationen.

Skissförslag - Arkitekterna från företaget Link Arkitektur visar skissförslag.

Byggprocess och genomförande - Byggentreprenören Asplunds Bygg beskriver 
byggprocessen med tidplan och moment i processen som kan påverka 
verksamheten och omgivningen.

Skolverksamheten under byggprocessen - Rektor Kent Larsson och 
fastighetschef Mikael Arhursson berättar om evakueringen (flytt av delar av 
verksamheten) under byggtiden.



BAKGRUND
• Slitna lokaler med dålig logistik och bristande pedagogiska förutsättningar
• Nybyggnation har var varit aktuellt under en längre period
• Avsaknad av grupprum/gemensamma ytor för par- och grupparbete
• Förlorad lektionstid vid förflyttning mellan byggnader, matsal och 

gymnastiksal
• Enda skolan som saknar tillagningskök
• Tidsåtgång för transport till slöjd, musik och hemkunskap på Carl Johanskolan

både för elever och personal
• Bristfällig ljudmiljö



NACKDELAR MED 
NUVARANDE BYGGNADER
• Svårt med materielförvaring och IT-

utrustning
• Många byggnader gör det svårt 

med elevtillsyn
• Samarbete mellan F-klass, fritids och 

skola försvåras med många olika 
byggnader

• Samtlig personal träffas väldigt 
sällan då det finns fyra personalrum



DETALJPLANEN



ARBETSPROCESS
Projektgrupp under ledning av extern verksamhetskoordinator. 
Medverkande i gruppen har varit sex representanter från skolans olika 
arbetslag, kostenheten, lokalvårdsenheten, fackliga representanter samt 
rektor. Totalt har gruppen innehållit elva personer
21 träffar i olika konstellationer som gäller själva skolbyggnaden har hållits.
Utemiljön planeras av en egen grupp om fyra personer tillsammans med 
landskapsarkitekt.
All skolans personal och elever (genom elev och klassråd) har fått lämna 
synpunkter och idéer och vårterminen avslutades med ett gemensamt 
studiebesök till Majåkerskolan i Lidköping. 



BESÖKTA SKOLOR

• Prismaskolan Mariestad
• Unicaskolan Mariestad
• Trädgårdsstadens skola Skövde
• Billingsskolan Skövde
• Majåkerskolan Lidköping
• Sjölunda skola Lidköping
• Baggeboskolan Tibro under byggnation



NYA STRANDSKOLAN

• Skolan dimensioneras för 300 elever
• Avsedd för F-klass – åk 6
• Sju årskurser = 14 klassrum/hemvister som även kan nyttjas av fritids
• Lokaler för fritids som också används av skolan
• Idrottshall bevaras i dagsläget
• Matsal och tillagningskök integrerat i skolbyggnaden
• Specialsalar integrerade i byggnaden



MODERN SKOLA
• Slöjdsalar 
• Bildsal för att slippa ha materiel i varje 

byggnad
• Musiksal med tillgång till instrument på 

ett och samma ställe
• Hemkunskapssal, används även av 

fritids samt som extra matsal
• Bättre lokaler för elevhälsan och administration
• Digitaliserat skolbibliotek
• Gradäng för större samlingar


	INFORMATIONSTRÄFF
	BAKGRUND
	NACKDELAR MED NUVARANDE BYGGNADER
	DETALJPLANEN
	ARBETSPROCESS
	BESÖKTA SKOLOR
	NYA STRANDSKOLAN
	MODERN SKOLA

