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Nya högstadieskolan

Bakgrund
Utredningen ”Program för framtidens skolorganisation i Arvika, 160229”
genomfördes 2016 mot bakgrunden att elevunderlaget i kommunen
minskat, många skollokaler är i behov av renovering, samt att det framåt
kommer att bli än mer utmanande att rekrytera behöriga lärare.
Utredningen pekade på vikten av att minska antalet skolenheter för att på
så sätt skapa bättre förutsättningar för en så bra skola som möjligt för alla
elever i kommunen; genom effektivisering och samordning av resurser
med kvalitetshöjning av verksamheten som resultat. Detta genom:





ändamålsenliga lokaler
frigörande av resurser genom större enheter med möjlighet att
skapa en mer flexibel resursorganisation
mer samlad och tillgänglig elevhälsa
bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för skolpersonal, vilket också
ger bättre möjligheter för framtida lärarrekryteringar.

Utredningen föreslog bland annat att en ny högstadieskola skulle ersätta
kommunens då tre högstadieskolor. Uppdraget gavs att göra en
lokaliseringsutredning (2016) för en tänkbar ny högstadieskola.
Utredningen genomfördes av kommunen, Arvika Fastighet och Sweco. Av
flera alternativ som utreddes och konsekvensbedömdes från olika
parametrar förordades kvarteret Hjorten som mest fördelaktig placering av
den nya skolan.
2017 tillsattes en projektorganisation i kommunen för att samordna
arbetet med att planera, utforma och driftsätta den nya skolan. Arbete för
att ta fram en ny detaljplan för nämnda kvarter och därmed möjliggöra för
byggande av en skola påbörjades. Skolverksamheten genomförde ett
arbete som utmynnade i en pedagogisk verksamhetsidé. Genom
diskussioner och workshops med högstadielärare, elever, elevhälsa och
ungdomsråd beskrevs viktiga funktioner på en ny skola. Tankarna
sammanfattades till värdeord som tillgänglighet, trygghet,
stressreducering, friutrymmen, flexibilitet/anpassning, närvaro, aktivitet,
relationer, gemenskap och delaktighet; med grundtanken att skolan skulle
vara tillgänglig och trygg – för att skapa bästa förutsättningarna för
lärande. Detta kom att uttryckas som ”en skola för var och en”.
I arbetet med detaljplanen använde arkitektbyrån Brunnberg och Forshed
den pedagogiska verksamhetsidén som utgångspunkt för att ta fram en
förstudie på hur en tänkbar skola skulle kunna se ut och fungera med
rumssamband och funktioner. De använde också kvarterens befintliga
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utseende och historik som utgångspunkt för en tänkbar utformning.
Därmed blev ett visionärt förslag av skolan att hålla nere volymerna och
bryta ner skalan för att anpassas till det småskaliga och traditionella
bebyggelsemönstret i området. Rumssambanden inne i skolan byggde på
idén om en balans mellan öppet och slutet, mellan att kunna interagera
med andra elever (extroversion) och att mer kunna vara för sig själv
(introversion). Att det skulle finnas valmöjligheter. Detta också för att på
ett bra sätt hantera en skola med 900 elever.
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Tanken blev att skapa ”skolor i skolan”, vilket innebar att skolan delades
upp i mindre delar, ”hemvister”, där eleverna kan tillbringa största delen av
sin skoldag utan längre och många förflyttningar på skolan, vilket skapar
otrygghet för många elever. Valmöjligheter och hemvister skapade på så
sätt förutsättningar för trygghet och därmed en ”skola för var och en”.
Sammanfattat innebär det att lokalerna tillsammans med skolans organisation
och innehåll (pedagogik, bemötande, ”skolkultur”) samspelar och skapar en
tillgänglig lärmiljö – en skolmiljö som är anpassad till elevers olika behov; fysiska,
kognitiva och neuropsykiatriska. Samma tänkande finns också gällande utemiljön
runt skolan där ledord som öppen, rymlig, social, kulturell, rofylld, privat, vild och
artrik användes som utgångspunkt till förslag på hur denna skulle kunna utformas.
Detaljplanen fick laga kraft i januari 2019 och möjliggjorde byggnation av den nya
skolan i kvarteret Hjorten.
I februari 2019 upphandlades entreprenören Serneke för att i partneringform
tillsammans med kommunens projektorganisation och Arvika Fastighet planera
och budgetera en ny skola dimensionerad för 900 elever. Brunnberg och Forshed
fortsatte arbetet att tillsammans med verksamheten utforma skolan utifrån de
tankar som låg till grund i detaljplanearbetet. Med hjälp av Frida Brismar Pålsson,
specialist i fysisk lärmiljö och skolhusplanerare, genomfördes ett antal workshops
där representanter från lärare, skolledare, elever, elevhälsa, kost och städ deltog.
Tankarna från den pedagogiska verksamhetsidén och arbetet i detaljplansskedet
konkretiserades än mer. Arkitekterna intervjuade också representanter från
uppräknade verksamheter för att utveckla underlaget som användes för att
utforma och designa lokalerna med dess rumsfunktioner.
Det slutgiltiga resultatet av detta arbete beskrivs i avsnittet ”skolans idé och
funktioner”.
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Högstadieskolans möjligheter i kommunens skolorganisation
Den nya högstadieskolan innebär en stor kostnadsinvestering för
kommunen. Emellertid är det av vikt att inte betrakta skolan som en ensam
del i kommunens skolorganisation. Den medför en rad konsekvenser som
leder till förbättringar inom områden som organisationens hållbarhet,
kvalitet, kostnadseffektivisering, lokalers ändamålsenlighet och i slutändan
en bättre skola för kommunens elever.
En ny högstadieskola innebär följande förändringar av skolverksamhetens
organisation:


Centralskolans verksamhet avvecklas och flyttar till nya skolan



Centralskolan behöver inte ROT-renoveras för skoländamål



Kyrkebyskolans högstadieverksamhet avvecklas och flyttar till nya
skolan



Ungdomsgårdens verksamhet flyttas till den nya skolan och
erbjuder därmed samma förutsättningar för alla högstadieelever



Hagaskolan f-3 avvecklas och flyttas till Kyrkebyskolan



Agnetebergskolans verksamhet avvecklas och flyttas till
Kyrkebyskolan



Särskolemodulerna vid Agnetebergskolan avvecklas och
verksamheten flyttas till Kyrkebyskolan och den nya
högstadieskolan



Kyrkebyskolan blir en f-6-skola inklusive särskoleverksamhet



Agnetebergskolan blir en förskola för 8 förskoleavdelningar, samt
har fritidsverksamhet



En-avdelningarna inom förskolan, Lyran, Lergöken, Syrenen,
Dragspelet, Dungen, avvecklas.
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Förändringarna av organisationen medför följande effekter:


En tillgänglig, mer anpassad skola efter olika elevers behov på
högstadiet, innebär en kvalitetshöjande skolverksamhet



En mer samlad och tillgänglig elevhälsa för alla högstadieelever



En mer resurseffektiv stödorganisation för högstadiets alla elever



En förbättrad arbetsmiljö för elever och personal



Bättre förutsättningar för att rekrytera behöriga lärare



En omfattande ROT-renovering av Centralskolan undviks, som inte
innebär mer ändamålsenliga lokaler



En större f-6-skola, Kyrkebyskolan, innebär mer samlade
elevhälsoresurser, mer effektiv stödorganisation, bättre
arbetsvillkor för lärare, samt mer ändamålsenliga lokaler för bland
annat NO-undervisning



En omfattande ROT-renovering av Hagaskolan undviks, som inte
innebär mer ändamålsenliga lokaler



Tillfälliga moduler för särskolan kan avvecklas och verksamheten
kan integreras i den ordinarie verksamheten på Kyrkebyskolan och
på den nya högstadieskolan



Tre avdelningar inom förskolan behöver inte nyproduceras
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Förskolan kan avveckla fem en-avdelningar och genom en större
och mer samlad förskola skapa en mer resurseffektiv organisation.
Mer förskoleplatser utifrån förskolans behov skapas. Dessutom
frigörs lägenheter för Arvika Fastighet för uthyrning på
bostadsmarknaden.

Sammantaget innebär alla förändringar att en mer hållbar och långsiktig
skolorganisation skapas, tillfälliga lokallösningar kan avvecklas, stora
renoveringsbehov tillgodoses, förskolans behov möts i större utsträckning,
samt att verksamheterna får en tydlig kvalitetshöjning genom nya
förutsättningar.
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Skolans idé och funktioner
Övergripande idéer
Utformningen av skolan och dess funktioner tar sin utgångspunkt i den
Pedagogiska verksamhetsidén. Målet är att lokalernas utformning,
tillsammans med skolans organisation och innehåll, skapar så bra
förutsättningar som möjligt
för en tillgänglig skolmiljö,
där elever med olika behov
kan känna sig hemma, må
bra och lyckas med sin
skolgång. Då skapas en skola
”för var och en”.
I tillgänglighetsarbetet har
strävan varit att skapa
skollokaler som erbjuder
alternativ, till exempel för
elever att kunna vara sociala med andra eller att ha möjlighet att ”dra sig
undan” och kunna återhämta sig. Viktigt har också varit att eleverna under
en skoldag ska ha så mycket verksamhet som möjligt på ett ställe i skolan.
Detta för att undvika för många ”start och stopp” av lektioner med
förflyttningar mellan lektioner och salar, vilket medför att det samlas
många elever på små ytor, ofta i korridorer och i trapphus. För många
innebär detta stor otrygghet med oro, och i värsta fall ångest, som följd.
Dessutom med stark påverkan på lärandet och måendet. Att skapa mer
sammanhållna skoldagar med få förflyttningar har varit centralt i
planeringen av skolan.
Genom att planera
skolan så att eleverna
har en tydlig
tillhörighet, hemvister,
med få förflyttningar
över stora ytor skapas
också bättre
förutsättningar att ha
många elever på skolan.
Vad som ska uppnås är
att ha ”skolor i skolan”
och på det sättet genom
hur lokalerna är
anpassade skapa en mer
”småskalig” skolupplevelse, än jämfört med dagens högstadieskolor.
7
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Vidare i arbetet med att skapa alternativ för eleverna, har en variation av
lokaler varit viktigt. Stora öppna ytor, liknande torg, liksom korridorer har
undvikits i förmån för rum och ytor med tydliga funktionsområden.
Exempel är klassrum som kan användas för instruktioner och
genomgångar, liksom arbete i grupp. Mindre grupprum för arbete i grupp
eller individuellt, samt platser för individuellt arbete.
För att än mer skapa trygghet är lärarnas arbetsrum i så stor utsträckning
som möjligt planerade i nära anslutning till där eleverna finns och möjliggör
spontan interaktion mellan elever och personal även utanför lektionstid.
Att placera ungdomsgården i skolan fyller samma syfte; att ha många
vuxna bland ungdomarna under hela skoldagen.
En viktig utgångspunkt har varit att göra det möjligt för så många elever
som möjligt med olika behov att kunna vara delaktiga och uppleva
inkludering i den ordinarie verksamheten, med hjälp av hemvister och rum
med olika funktioner och valmöjligheter.
För elever på särskolan, mer specifikt träningsskolan, finns i skolan
anpassade lokaler för särskilda behov, som till exempel fysiska
funktionshinder, med egen in- och utgång, samt utemiljö. Samtidigt som
verksamheten enkelt kan vara en del av skolans hela verksamhet.
Lokaler för praktiskestetiska ämnen liksom
NO-ämnen ligger
samlade i en byggnad
med vinster i
samanvändning av
teorisalar, grupprum
samt laborationssalar.
I anknytning till musik
finns också i
intilliggande lokaler
rum för rörelse, styrka och aktivitet som kan samutnyttjas bland annat i
musikundervisningen och i idrottsundervisningen.
Sammanfattat betyder det att eleverna behöver göra förflyttningar när de
ska ha praktisk-teoretiska ämnen, NO liksom idrott. I övrigt har de all sin
undervisning i en hemvist. För att än mer minimera förflyttningar kan tider
i det ”kreativa huset” förläggas till hela för- och/eller eftermiddagar.
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Ungdomsgården ligger också i ”kreativa huset” och har på så sätt närhet till
bland annat ytor för bild och musik, liksom teknik. Huset kan också vara
möjligt för allmänheten att hyra på kvällstid och kan hållas avstängt mot
resten av skolan.
Uteytorna är planerade utifrån
samma tanke om valmöjlighet för
eleverna, med en blandning av
mötesplatser att umgås på, liksom
ytor att kunna återhämta sig på.
Till skolan finns en huvudingång i
sydöstra delen. Till innegården
finns två yttre entréer för att ha
en bra koll på vilka som kommer
in i skolans miljö. Entréer till
hemvister och andra lärmiljöer placeras från innergården vilket skapar ett
tryggare socialt klimat i hemvisterna för eleverna, som slipper trängas med
många elever i andra årskurser i stora skåphallar och centrala trapphus.
Även här genomsyras planeringen av valmöjlighet i syfte att skapa just
trygghet.
Nedan följer mer detaljerad beskrivning av skolans lokaler och funktioner.
Miljöbyggnad
Skolan planeras utifrån att certifieras som en ”Miljöbyggnad” i nivå silver,
vilket övergripande innebär ett miljötänkande gällande
energianvändningen, ett utvecklat inomhusklimat samt minskad
användning av byggvaror med farliga ämnen.
Certifieringen innebär att skolans byggnader uppfyller indikatorer och
betyg som styr specifikt värmeeffektbehov, solvärmelast,
energianvändning, andel förnybar energi, ljud, radon, ventilation,
fuktsäkerhet, termiskt klimat vinter, termiskt klimat sommar, dagsljus,
legionella, loggbok med byggvaror, utfasning av farliga ämnen, samt
stommens och grundens klimatpåverkan.
Som ett komplement till ”Miljöbyggnad” ska skolan också uppfylla
kriterierna för ”SundaHus”, vilket innebär en reglering av produkter och
byggmaterial.
I byggnationen ska också trämaterial användas i så stor utsträckning som
möjligt.

9

Nya högstadieskolan

Funktioner i skolans olika delar – husen
Skolan består av fem hus, där fyra hus ligger samlade runt en innergård.
Mot gården löper loftgångar som eleverna kan använda för att ta sig till
andra delar av skolan, eller som yta för undervisning. Loftgångarna
fungerar också som solskydd. Det femte huset ligger söder om de andra
husen och består bland annat av matsal där även eleverna på
Solbergagymnasiet äter.
Hus 1

Entré, bibliotek,
skoladministration och
elevhälsa, samt rum för
förberedelseklass och för
studie- och yrkesvägledare.

Hus 2

Sex hemvister med
möjlighet att bedriva
undervisning i svenska,
moderna språk, matematik
och SO (historia,
samhällskunskap, religion
och geografi).

Hus 3

Rum för slöjd, NO (biologi,
kemi och fysik), teknik,
musik, bild samt ytor för
ungdomsgården.

Hus 4

Träningsskolan, NO-salar,
rum för aktivitet och
rörelse, samt tre hemvister.

Hus 5

Matsal som även kan
användas som aula,
tillagningskök, rum för
hemkunskap, samt pausrum
för personalen.
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Hus 1
Våning 1
Här ligger skolans huvudentré som innehåller en café-yta samt en
reception. Dessutom skolans bibliotek med studieplatser och möjlighet till
tyst läsning. Även ytor för förberedelseklass med arbetsrum för personal,
samt studieoch
yrkesvägledare
finns i
anknytning till
biblioteket.
Tanken är att
man i entrén
möts av en mer öppen välkomnande yta och en social del av
skolbiblioteket. Längre in ligger den andra delen av biblioteket som är en
”tyst” del för studier och eget arbete. Skolans bibliotek blir det första man
möter när man kommer till skolan och blir på detta sätt ett slags hjärta i
hela skolan med lärande, kunskap, litteratur, media, digitalisering och
studieplatser som inslag.
Våning 2
Här ligger skolans elevhälsa, skolsköterska och kurator, placerat så det
finns möjlighet att sitta och vänta ganska undanskymd för andra på skolan.
Dessutom ligger här skolans administration och skolledning med enkel
åtkomst för
besökare på
skolan, som till
exempel
föräldrar.
Att för en elev
gå till
elevhälsan bör
inte vara
utpekande vilket undviks då även skoladministrationen finns på samma
ställe, dessutom i en del av skolan som inte är alltför nära hemvisterna.
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Hus 2
Huset består av tre våningar som är likadant planerade. Respektive våning
består av två hemvister som rymmer 100 elever vardera med gemensam
trappuppgång/ingång och lärararbetsrum placerat mellan hemvisterna.
Ytterkläder liksom
skor tas av i
kapprummet ,
vilket innebär att
hemvisterna är
”sko-fria” med
följden en tystare
och lugnare miljö.
Hemvisterna är
planerade för att
ha en
välkomnande yta som eleverna möts av. Där finns tre L-formade klassrum
placerade på sådant sätt att även grupprum finns i anslutning. Dessutom
finns fler grupprum i varierande storlek beroende på behov hos elever,
samt en ”minaula” med möjlighet att ha en föreläsning för 30 elever. Där
finns också toaletter och förvaringsmöjligheter till elevers skolmaterial.
Största delen av en elevs skoldag tillbringas i hemvisten där de kan ha de
flesta av sina ämnen.
L-formade klassrum innebär möjligheten för läraren att ha genomgång och
instruktioner med alla elever i en grupp/klass, och också att placera elever i
grupper där de inte stör varandra. Alla elever är därmed kvar i klassrummet
men kan trots det arbeta ganska avskilt från varandra samtidigt som
läraren har en god tillsyn. Placering av whiteboards på fler ställen i
klassrummet tillsammans med möjligheten att flytta en TV som datorskärm
ger möjlighet för läraren att ha genomgång på olika ställen i rummet med
en variation av antal på eleverna. Några är med på genomgången, några
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arbetar självständigt. Valmöjligheten för läraren ökar. Inom varje hemvist
finns som sagt grupprum av varierande storlek. Det innebär också att
elever som behöver arbeta självständigt och avskärmat har möjlighet att
delta i klassen och samtidigt har nära till en ”egen” plats. Vanligt idag är att
elever som behöver avskildhet får plats i delar av skolan med ganska långa
avstånd till var den
ordinarie klassen befinner
sig, vilket försvårar
inkludering. Med kortare
avstånd och en tydligare
hemvist är tanken att fler
elever ska kunna vara
delaktiga i sin klass
samtidigt som de har
möjlighet till avskildhet.
I varje hemvist finns i mitten
ett runt rum som fungerar
som en miniaula. Här kan en
grupp på upp till 30
personer samlas för
gemensam information,
genomgångar och muntliga
presentationer. Rummets
form hjälper elever att
fokusera på det som
presenteras eller visas på en
duk och rummet är extra
bra utrustat gällande ljud
och teknik. Då det saknas fönster behövs inte mörkläggning vid till exempel
en genomgång. Istället kan de ytor i hemvisten som har fönster med
dagsljusinsläpp användas som ytor för studier och grupparbeten. Rummets
placering innebär också att en större ”torgyta” försvinner i hemvisten, som
ofta skapar otrygghet hos flera elever. På detta sätt används ytan mer
kvalitativt och funktionellt.
Hus 3
I huset finns ytor för praktisk- estetiska ämnena musik, bild och slöjd, NOämnen samt ungdomsgården. På så sätt kan ungdomsgårdens verksamhet
använda till exempel ateljé för bild eller studio för musik även i sin
verksamhet efter skoltid och på helger. Dessutom finns möjligheter att
hyra ut lokalerna till allmänheten, föreningar och studiecirklar.
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Våning 1
Träslöjden ligger på nedersta
plan vilket underlättar in- och
avlastning av material. Här
ligger också ungdomsgården
som dessutom har ytor att vara
på i de andra våningsplanen.
Ytorna gör det möjligt för elever
att umgås under skoldagen när
de har rast eller andra ”luckor” i
ett schema. Genom att placera
ungdomsgården i samma
lokaler som skolans verksamhet
innebär det också att det finns vuxna på plats under hela dagarna.
På våningen finns också lokaler för teknikämnet med teorisalar och ett
”makerspace” som handlar om att ge plats för programmering och design
med digitala verktyg.
Även arbetsplatser för lärare och vaktmästeriet inryms på våningsplanet.
Våning 2
Våningen är planerad på samma
sätt som våning 1 och består av
ytor för textilslöjd rakt ovanför
träslöjden. Närheten skapar
förutsättningar för samarbete
mellan verksamheterna. Här
finns också teorisalar, grupprum
och en hörsal/miniaula för
fysikämnet. Ytorna i mitten
fyller en funktion för eleverna
att kunna umgås eller arbeta i
grupp.
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Våning 3
Den översta våningen
har av full takhöjd till
nock, viket innebär
stor rymd och
ljusinsläpp för
verksamheterna bild
och musik. Ytorna
präglas på samma sätt
som tidigare av en
blandning av rum med
olika funktioner; ateljé
eller studio för 15-20
elever och grupprum
för gruppsamarbete
samt eget arbete.
Hus 4
Huset hänger i funktion samman med hus 3 framför allt på plan 2 och 3,
där ytor för NO- ämnen samt för rörelse och aktivitet är lokaliserade.
Liksom i hus 2 nås ytorna genom en gemensam trappuppgång eller från
ingång genom balkongerna på husen.
Den södra delen av huset består av tre hemvister – en per våningsplan – på
samma sätt som i hus 2.
Våning 1
I norra delen av huset på första våningen ligger
träningsskolan. Placeringen möjliggör en egen
ingång med parkeringsplats för hjälpmedel som
till exempel rullstolar för både inom- och
utomhusbruk. Dessutom skapas en indikerad
utomhusyta vid entrén som egen yta som inte
resten av skolan har tillgång till. Tanken har varit
att träningsskolan ska vara ” för sig själv” för de
elever som känner sig otrygga i en ”större” miljö,
samtidigt som det ska finnas möjligheter på ett
enkelt sätt att integreras med resten av skolan för
de som vill ha och behöver den möjligheten.
Ytorna är planerade i grunden på samma sätt som
i hemvisterna men med större anpassningar för
behoven inom träningsskolan. Det finns ytor för
15
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rörelse och aktivitet samt undervisning. Men också flera mindre ytor för
arbete mer enskilt, samt köksdel. Delar av miljön anpassas också med
lyftanordningar i taken.
Den södra delen av våningen består av en hemvist.
Våning 2
Ytan i norr ligger sammankopplad med NO-ämnen
i hus 3 och innebär ytor för ämnena kemi och
biologi. I mitten ligger den rundformade aulan
med möjlighet till genomgångar och föreläsningar.
I övrigt finns en blandning av rum såsom
laborationssalar, rum för grupparbeten och rum
med enskilda arbetsplatser.
Den södra delen av våningen består av en hemvist.
Våning 3
I norra delen är ytorna planerade för rörelse och
aktivitet, en ”rörelsevist”, där rum i olika storlekar,
samt sittning i gradänger skapar möjligheter.
Närheten till musiksalarna i hus 3 gör det enkelt i musikundervisningen att
använda, liksom ämnet idrott och hälsa för de delar som syftar till dans,
rörelse, motorik, lekar, styrka och koordination. På så sätt kompletterar
rumsytan sporthallen, simhallen och utevistelse i ämnet och möter även
upp den utökade timplanen.
Omklädningsrum och matsal är två platser som
elever ofta upplever som otrygga. För vissa elever
blir det så krävande att de helt undviker dessa
platser. För att skapa goda förutsättningar för alla
elever att delta i fysisk aktivitet och idrott, finns
det här två mindre omklädningsrum samt även
två separata omklädningsrum med dusch där
elever kan byta om utan att känna sig utpekade.
Den södra delen av våningen består av en
hemvist.
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Hus 5
I huset finns tillagningskök och matsal för eleverna på högstadieskolan
samt på Solbergagymnasiet tillsammans med yta för hem- och
konsumentkunskap och pausrum för personal.
Ingångar finns på två plan där
högstadieeleverna lättast går in från plan
2 och gymnasieleverna från bottenplan.
På detta sätt skapas också ett naturligt
flöde av elever.
Matsalen har plats för cirka 340 gäster,
vilket innebär att lunchen på skolorna
organiseras under tre tider på dagen.
Platserna är fördelade på ett nedre plan
och ett övre plan, samt i platser på
gradänger som sträcker sig från nedre
plan till det övre i fem steg. På detta sätt
möjliggör gradängen att genom
borttagning av borden finns möjlighet att skapa en aula för cirka 100
personer. Detta medför också möjligheten att hyra ut lokalen till
allmänheten på samma sätt som lokalerna i det ”kreativa huset”.
På övre plan finns en ”tyst” matsal där elever kan sitta själva. Det är av vikt
att skapa ett rum där de elever som vill och behöver kan sitta och äta i lugn
och ro, avskilt från den större matsalen. Det är ofta just matsalssituationen
som blir för krävande för en del elever, vilket leder
till att de istället struntar i att äta eller går hem för
resten av skoldagen. Detta förebyggs genom att
skapa en god ljudmiljö i hela matsalen, många
olika typer av sittplatser i grupp, par eller enskilt
samt bra logistik och lämpliga material för en
trivsam måltidsupplevelse.
Andra platser i matsalen skapar också möjlighet
för elever att välja – att sitta mer centralt i
gradängen eller mer avsides på kanterna på två
plan där det övre skapar en balkong över det
nedre. Med hjälp av till exempel skärmar och/eller
växter kan platser avskärmas från varandra och
skapa hörn, där det är tryggt för många att sitta.
Detta till skillnad från stora, öppna matsalar med långa rader av bord.
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På övre plan i huset ligger salar för hemkunskap. Placeringen gör det
möjligt att samordna leveranser av varor till tillagningsköket och till ämnet.
Även att tillsammans mellan köket och undervisningen arbeta med
hållbarhetstema kopplat till livsmedel, livsstil och matlagning.
Bredvid rummen för hemkunskap finns också personalens pausrum
placerat.
På taket till huset kommer solceller att placeras och teknikrum. Dessutom
ett orangeri ihopkopplat med personalens pausrum.
Garage
I hus 1 ligger ett garage med
teknikrum, avfallsrum, förråd
samt skyddsrum, samt elva
parkeringsplatser.
Utomhusytor
Utomhusytor planeras utifrån samma tanke som inne i skolan, men är i
dagsläget inte helt färdigplanerade. Även där ska finnas alternativ för
eleverna; sociala mötesplatser kompletterade med ytor för lugn och
återhämtning, samt möjlighet till aktivitet. Miljön ska präglas av mycket
grönska för att skapa en stressreducerad miljö med blandning av solljus
och skugga. Aktivitetszoner kommer att utformas som passar både pojkar
och flickor liksom utåtriktade och inåtvända elever. Dessutom kommer
uteklassrum att skapas.
För ämnet idrott och hälsa kommer det finnas möjlighet till aktivitet på
dessa ytor, vilka också kompletteras med användning av ytor på Slagfältet,
Myravallen, grönytor vid Arvika Näringslivscenter, samt vid Styckåsskogen.
Cykel, gångvägar och parkering
I samband med att skolan byggs planeras att förbättra möjligheterna att
cykla och gå till skolan, samt skapa cykelparkeringar. Det gäller framför allt
gatorna Magasingatan och Jakobsgatan. Arbetet med detta slutförs när det
färdiga förslaget på skolbyggnaden är klart.
Gällande parkering skapas platser i garaget i hus 1 samt i parkeringsdäck på
parkeringen väster om simhallen.
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Ekonomi
Elevantal, långsiktighet och hållbarhet
Skolan planeras utifrån 900 elever för att möta födelsetalen i kommunen.
Den totala ytan på skolan är 11 500 kvadratmeter. I detta ingår som viktiga
funktioner:


Hemvister utifrån tanken om ”skolor i skolan” och trygghetsfokus. I
hemvisterna finns också möjligheter att inkludera elever med
särskilda behov, till exempel särskoleelever och elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.



Det ”kreativa huset” med specialsalar för de praktisk-estetiska
ämnena och laborationssalar för NO-ämnen, som möjliggör
uthyrning till föreningar, kvällskurser och liknande.



Ungdomsgården som införlivats i skolans lokaler för att få till
synergieffekter i verksamheterna.



Rörelse- och aktivitetsytor för att möta utökningen av timplanen i
ämnet idrott och hälsa och behov hos elever.



Träningsskolans del av särskolan för bland annat elever med
rörelsehinder.



Matsalsbyggnad anpassad för att vara tillagningskök, samt även ta
emot eleverna från Solbergagymnasiet. Matsalen har också
möjligheten att användas som aula med möjlighet till uthyrning på
samma sätt som det ”kreativa huset”.

Det är av vikt att skapa lokaler som kan hantera en variation i elevantal.
Kommunens friskola innebär att elevantalet på den nya skolan sjunker med
150-200 elever beroende på hur många elever friskolan tar emot och hur
många som söker från år till år. Genom hemvister kan man hantera
elevantalet mellan 75-100 elever per hemvist. Antal rum som behövs på en
skola avgörs inte i första hand beroende på antalet elever, utan utifrån hur
organisationen med klasser ser ut. Till exempel behöver en klass ha ett
klassrum oavsett om klassen har 20 elever eller 25 elever, samt så behövs
specialsalar för flera ämnen.
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Den nya skolan är planerad för att hantera variationen av elevantalet.
Skulle friskolan försvinna är det viktigt att den kommunala skolan kan
hantera det genom att inte behöva göra påbyggnationer, vilket tar lång tid
att planera, projektera och utföra, eller genom tillfälliga modullösningar,
som är dyra och inte hållbara på lång sikt. Den nya skolan ger istället en
möjlighet till en mer kvalitativ och hållbar lösning. Det gynnar i slutändan
alla elever.
Social hållbarhet
Ett perspektiv som är viktigt att fokusera på, men inte enkelt att
ekonomiskt redovisa för är det sociala hållbarhetsperspektivet; hur våra
elever klarar av det framtida vuxenlivet. Ungdomar som hamnar i
skolsvårigheter, missbruk, utanförskap, utanför egen försörjning innebär
stora psykiska lidanden inte bara för individen i fråga utan även för
närstående. Dessutom uppstår stora ekonomiska konsekvenser för
samhället.
En skola med tydlig tanke och praktiskt arbete utifrån trygghet,
stressreducering och lärande, som stärks genom ändamålsenliga lokaler
främjar socialt innanförskap och förebygger utanförskap. Den nya skolan är
planerad för att skapa en skolmiljö där elever upplever större trygghet och
inkludering jämfört med idag, med konsekvenser för mående, psykisk hälsa
och tillgodogörande av lärande och kunskaper. Det kommer på sikt att
minska kostnader för särskilt stöd och individuella särlösningar både på
lång och på kort sikt.
Kostnader
Kostnaden för skolan består av en sammanslagning av flera delar. I
projekteringen har det redan fattats beslut för att hålla kostnader nere;
bland annat genom att inte bygga parkeringsplatser i stor omfattning under
skolan och en aula. Beslut har också fattats för att behålla nuvarande
matsal och tillagningskök under produktionstiden, för att undvika
miljonkostnader för temporära lösningar.
Produktionskostnaden för skolan ligger på 334 400 000 kr. Här ingår även
kostnader för rivning av befintliga byggnader, sanering, sprängning och
skapande av skyddsrum i garageplan samt anpassning av parkyta bredvid
skolan. Även så ingår projekteringskostnad, som redan påbörjats, samt en
risk- och möjlighetsanalys för kostnader som kan uppstå eller minskas.
Tillkommer i kostnaden gör inredning för 24 800 000 kr, samt AVutrustning (audiovisuella hjälpmedel) för 5 300 000 kr.
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I underlaget för uträkning av hyra förutom produktionskostnaden ingår
inte nedskrivningskostnader på Centralskolan på 11 000 000 kr.
Total hyreskostnad för verksamheten beräknas till 29 719 051 kr.
Genom att slå samman två högstadieskolors verksamheter skapas en
effektivisering på verksamheten. För att kunna göra en jämförelse har
dagens högstadieorganisation tagits som utgångspunkt och jämförts med
vad det skulle innebära om den gjordes om till den nya skolan.
Sammanfattat skulle det innebära att organisationen skulle ha två klasser
färre vilket motsvarar cirka 5 lärartjänster för en kostnad av 3 000 000 kr.
Dessutom sparas med en skola istället för två en grundresurs på 1 000 000
kr. Sammantaget minskar den nya skolan kostnaderna i organisationen
med 4 000 000 kr. Kostnader för särskilt stöd är inte medräknat då det är
svårt att göra en bedömning eftersom behoven ser olika ut mellan läsåren.
Se tidigare skrivning om social hållbarhet.
Investering
Produktion (inklusive
parkmark)

Kostnad/år

334 400 000

25 183 051

Nedlagda
projekteringskostnader

5 100 000

Nedskrivningskostnad
Centralskolan

11 000 000

Ingår i
ovanstående
belopp
Ingår ej

Inredning

24 800 000

2 812 000

AV-utrustning

5 300 000

1 224 000

Parkeringsdäck

10 400 000

500 000

Total hyreskostnad

29 719 051

Kostnaden för skolan ska jämföras med de kostnader och/eller
kostnadsbesparingar som uppkommer och/eller uteblir om inte skolan
byggs.
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Om inte skolan byggs uppstår:


ROT-renovering av Centralskolan och tillagningsköket för
117 400 000 kr



Modulhyra under renoveringstiden för 48 760 000 kr



Hyreshöjning på 10 082 000 kr per år på Centralskolan



Inga ändrade funktioner i Centralskolans lokaler med utebliven
effekt för elevers mående och lärande



Kostnader för inredning och AV-utrustning oavsett



Utebliven organisationseffekt på högstadiet på 4 000 000 kr per år



Kvarstående hyra för Hagaskolan, 975 000 kr per år, samt
hyreshöjning på grund av kostnader för ROT-renovering på
1 275 000 kr per år



Hyra av särskolemoduler på 1 380 000 kr per år på
Agnetebergskolan förlängs



Behov av att tillskapa möjligheter för träningsskolans verksamhet
på Centralskolan eller Kyrkebyskolan



Fem en-avdelningar i bostadshus på förskolan blir kvar. Hyra på
1 081 000 kr per år kvarstår



Behov uppkommer att tillskapa tre nya förskoleavdelningar till en
hyreskostnad av 1 500 000 kr per år



Uteblivna organisationseffekter inom förskolan. Dessa är inte
kostnadsberäknade



Utebliven effekt gällande social hållbarhet för elever. Detta är inte
kostnadsberäknat.
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Sammanfattat – jämförelse kostnader per år om skolan byggs eller inte:
Ny skola
Hyra högstadiet

Om inte ny skola

25 683 051
(inkl parkyta och pdäck)

10 082 000

Hyra särskolemoduler

0

1 380 000

Hyra Hagaskolan

0

2 250 000

Inredning och AV

4 036 000

3 260 000

Organisationseffekt
högstadiet

-4 000 000 0

Organisationseffekt
förskola

Ej beräknat

Ej beräknat

0

1 081 000

450 000

0

0

1 500 000

Social hållbarhet

Ej beräknat

Ej beräknat

Summa

26 169 051

19 553 000

Hyra fem enavdelningar
Lokalanpassning
Agneteberg (för
förskola)
Nybyggnation tre
förskoleavdelningar

Skillnaden i beräknade kostnader mellan att bygga skolan eller inte är 6 616
051 kr per år. Till detta läggs också kvalitativa aspekter som ändamålsenliga
lokaler, mående, hållbarhet och lärande.
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