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Revidering av program for lokaler i forskola, grundskola - F-9 

Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att godkanna Generellt program for lokaler, forskola och grundskola F-9, daterat 2015-09-
13; samt 

att upphava tidigare beslut om generellt program fOr lokaler, forskola och grundskola F-9, 
daterat 2010-04-30. 

Sammanfattning 
Det generella programmet for lokaler och utemiljOer for forskola och grundskola F-9 och fri-
tidshem, beskriver Uppsala kommuns gemensamma syn pa lokaler och stodjer den pedago-
giska verksamheten i forskola och grundskola. Programmet tjanar som vagledning och inspi-
ration vid ny-, om- och tillbyggnad och som stod for utveckling av moderna pedagogiska ar-
bets- och organisationsformer. 

Uppsala kommun har efter tidigare beslut fatt en ny organisation och behov finns dad& att 
anpassa programmet till detta. Vidare har kostnaden for pedagogiska lokaler generellt hamnat 
hogre an hos jamforbara kommuner. 

Vid investeringar i ny-, om- och tillbyggnader är det for Uppsala kommun angelaget att skapa 
langsiktigt hallbara totallosningar. Det generella programmet skall vara en hj alp i detta genom 
att tydliga krav stalls pa lokaler och utemiljo. 

Namnden foreslas godkanna Generellt program for lokaler - forskola och grundskola, daterat 
2015-09-13 med vissa justeringar. Namnden foreslas upphava sitt beslut fran om Lokalpro-
gram for forskolor daterat 2010-04-30. 

Bakgrund 
For att slippa uppfinna hjulet i varje enskilt projekt, underlatta samt effektivisera processen 
for tidiga skeden har onskemal om generella program uppstatt. Dels for att skapa en enhetlig 
syn pa pedagogiska lokaler och dels for att kunna styra planering och utformning av lokaler 
och utemiljo. 
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I samband med dâ planerade nybyggnader av forskolor togs ett generellt program for forsko-
lelokaler fram 2004. For att utveckla det programmet samt inbegripa aven grundskola har 
detta programarbete vilket ledde till en revidering av programmet 2010. Ny organisation av 
forvaltningarna och okat fokus pa lokalkostnader har gjort att en ny oversyn genomforts. 

Arendet 
Stadsbyggnads- och utbildningsforvaltningen har tagit initiativ till att revidera gallande gene-
relit program for forskola och grundskola F-9 (bilaga). Programmet beskriver en gemensam 
syn pa pedagogiska lokaler. 

Av styrelsen for yard och bildning tidigare taget beslut om generellt program for lokaler for-
skola och grundskola F-9, daterat 2010-04-30 upphavs i samband med beslut om reviderat 
generellt program. 

Revidering av programmet har utgatt fran nu gallande program. Vid revideringen av pro-
grammet har ytanvandning granskats i syfta att utifran val fungerande lokaler skapa en kost-
nadseffektiv lokalanvandning. Programmet ska i sjalv inte vara kostnadsdrivande utan snarare 
utgora ett redskap for en kostnadseffektiv ny-, om- och tillbyggnation. 

Det nya programmets syfte är att skapa langsiktigt hallbara losningar. Programmet ger forut-
sattningar for att detta mai ska kunna nas och detta har bl.a. gjorts genom att beakta flera olika 
parametrar sasom t ex framtida pedagogisk utveckling, personaltathet, gruppstorlekar och 
ekonomiska forutsattningar i utformningen av lokalerna. 

Lokaler som är anpassade for att passa manga olika storlekar pa. elevgrupper och aldrar pa 
barn/elever mojliggor en effektiv, ekonomisk anvandning av lokalyta. 

Foreslaget generellt program beskriver lokaler som kan nyttj as av bade forskola och grund-
skola upp torn skolar 3 med vissa anpassningsatgarder. Lokaltyper och rumsindelning for 
grundskolans arskurs 4-6 är ocksa de planerade for en mojlig omstallning fbr grundskolans 
arskurs 7-9 eller tvartom. 

Aven om programmet beskriver rumsindelning for forskola till skolar 3, skolar 4-6 samt 
skolar 7-9 innebar inte det att det dr fasta granser mellan skolaren. Det ska vara mojligt att 
planera for en annan skolarsindelning, t ex skolar 6-9. 

Programmet ska tj dna som vagledning vid ny-, om- och tillbyggnad och fungera som ett styr-
dokument fOr planering och utformning av pedagogiska lokaler i syfte att i tidigt skede effek-
tivisera lokalprocessen. Programmet ger mOjligheter att styra mot yteffektiva, generella och 
langsiktigt hallbara losningar. 

Namnden foreslas godkanna forslaget till generellt program for lokaler, forskola och grund-
skola, forskoleklass — skolar 9 daterat 2015-09-13, med bifogade bilagor. 



Som en foljd av att namnden foreslas godkanna det nya Generella programmet for lokaler 
ffireslas namnden upphava sitt beslut fran 2010-04-30. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektor 

3 (3) 



- -a - - 



TA umnala 	UTBILDNINGSFORVALTNINGEN 
SIDAN 1 AV 13 

Handlaggare 	 Datum 
SBF, UBF 	 2015-10-22 

PROGRAM FOR LOKALER I FoRSKOLA 
OCH GRUNDSKOLA F-9 

MALBESKRIVNING 

Wien med det generella programmet for lokaler är: 

att skapa en gemensam syn pa hur lokaler kan stodja den pedagogiska verksamheten i 
forskolan och grundskolan 

att optimera fOrskolans och grundskolans lokaler f6r att mojliggora ett 
generellt eller flexibelt lokalutnyttjande 

att skapa lokaler som mojliggor for verksamheterna att organisera sig i olika antal grupper och 
gruppstorlekar oberoende av alder 

att skapa en modern skola anpassad for sin tid 

att utforma lokaler som stOdjer ett arbetssatt med utgangspunkt fran gallande laroplan och 
mOjlighet att anpassa efter framtida laroplaner 

Forslag till program godkannes: 

Utbildningsforvaltningen dat 2015- 	 Kommunledningskontoret dat 2015- 

Birgitta Pettersson 
Direktor 

 

Joachim Danielsson 
Direkt6r 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

    

     

     

Det generella programmet for lokaler och utemiljoer for forskola och grundskola 
(fOrskoleklass - arskurs 9) beskriver Uppsala kommuns gemensamma syn pa lokaler och 
stodjer den pedagogiska verksamheten i forskola och grundskola. Programmet tjanar som 
vagledning och inspiration vid ny-, om- och tillbyggnad och som stod for utveckling av 
moderna pedagogiska arbets- och organisationsformer. 

Vid investeringar i ny-, om- och tillbyggnader är det for Uppsala kommun angelaget att 
skapa langsiktigt hallbara totallosningar. Det generella programmet skall vara en hjalp i 
detta genom att tydliga krav stalls pa lokaler och utemiljo. 

Programmet beslutades 2010-09-27. Uppsala kommun har darefter fatt en ny 
organisation och behov finns att anpassa programmet till detta. 

1.1 BAKGRUND 
For att slippa uppfinna hjulet i vane enskilt projekt, underlatta samt effektivisera processen 
for tidiga skeden har Onskemal om generella program uppstatt. Dels for att skapa en 
enhetlig syn pa pedagogiska lokaler och dels for att kunna styra planering och utformning 
av lokaler och utemiljo. 

I samband med da planerade nybyggnader av forskolor togs ett generellt program for 
forskolelokaler tram 2004. For att utveckla det programmet samt inbegripa aven grundskola 
har detta programarbete startat. 

1.2 SYFTE 
Att sammanstalla Uppsala kommuns gemensamma syn pa pedagogiska lokaler och 
utemiljO, revidera styrdokument och effektivisera processen i tidigt skede. Darigenom 
skapas: 

yteffektiva lokaler 
tidsvinst genom att effektivisera processen i tidigt skede 
en enhetlig utformning av lokaler 
en enhetlig utformning av gardar som framjar barns rorelse och halsa genom att utga 
fran den senaste forskningen om barns halsa samt de allmanna raden for utemiljOer 
(BFS 2015:1) 
generella och flexibla lokaler som kan anpassas till variationer i barnkullar och elevantal 
mojligheter till ett storre samarbete mellan forskola och grundskola 
lokaler for nutida pedagogik och med utvecklingspotential for framtida pedagogik 

1.3 FORKLARINGAR OCH BEGREPP 

Program for lokaler i forskola och grundskola F-9 beskriver verksamhetens inriktning 
och ger vagledning for planering av pedagogiska lokaler i Uppsala. 

Anvisningar och checklista i programskedet anger mer detaljerade krav. 

Sambandsanalys fortydligar inbordes forhallanden mellan olika delar i lokalen. 

Funktionsprogram anger specifika krav pa respektive ingaende rumstyp. 

Barnyta ar den del av forskolan som barnen disponerar. Specificeras i respektive objekt. 

LOA Lokalarean; är anvandbar yta, uthyrningsbar yta, eller kontraktsyta. 
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BTA Bruttoarea; är byggnadens totala yta inkl. alla vaggar och tekniska utrymmen. 

Programyta ar total lokalyta enligt lokalfOrteckningar, exkl. kommunikationsytor, vaggar 
och tekniska ytor. 
Lokalforteckningen sammanstaller och redovisar olika lokaltyper, bade inne och ute, till 
antal och till storlek, som forekommer i planerad byggnation. Den yta som redovisas 
kallas for programarea. Programarean kan redovisas som totalyta for den pedagogiska 
verksamheten alternativt som antal kvadratmeter per barn eller per elev. 

Flexibilitet; behovet av flexibilitet och generalitet anges i respektive objekt. 

2 PROGRAMFORUTSATTNINGAR 
2.1 BESLUT OM PROGRAMARBETE 

Stadsbyggnads- och utbildningsforvaltningen har tagit initiativ till att revidera gallande 
generellt program for forskola och grundskola F-9. 

Beslut om att anvanda foreslaget generellt program som underlag for fortsatta 
planeringar och genomforanden av om-, ny- och tillbyggnader tas av 
utbildningsnamnden. 

I de fall revidering är omfattande eller av principiell karaktar ska revidering av det generella 
programmet beslutas av utbildningsnamneden, i ovriga fall av utbildningsforvaltningen. 

Av styrelsen for yard och bildning tidigare taget beslut om generellt program for lokaler forskola 
och grundskola F-9, dat. 2010-04-30, upphavs i samband med beslut om reviderat generellt 
program. 

Grundskola F-9 = grundskola forskoleklass till arskurs 9 

2.2 MYNDIGHETSKRAV, LAGAR OCH FORORDNINGAR 
Gallande myndighetskrav, lagar och forordningar ska foljas. 

2.3 STATLIGA OCH KOMMUNALA STYRDOKUMENT 
Inc& planering, genomforande och forvaltning av lokaler fOr skola och forskola ska 
statliga styrdokument sasom anvisningar och allmanna rad foljas inklusive 
vagledning for utemiljo "Gor plats for barn och unga" (Boverkets rapport 2015:8). 

Det generella programmet har sin utgangspunkt i laroplanerna for forskola (LpF6 98/10) 
och grundskola (Lgr 11). Programmet beskriver bade den inre och yttre miljon. 
Utformning och benamningar pa olika typer av ytor har sin utgangspunkt i 
verksamheternas uppd rag. 
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2.4 ARBETS- OCH KONSULTGRUPP 

De personer som ansvarat for framtagandet av uppgifterna till reviderinci av programmet är: 

Kontor/Forvaltning 	Befattning 
UBF Utbildningsforvaltningen Sakkunnig grundskola 

Sakkunnig forskola 

Sakkunnig Utemiljo 

T & S Teknik & service 	Sakkunnig storkok  

Namn 
Asa Wiberg 
Magdalena Olander 
Katarina Roland 
Birgitta Grail 
Birgitta Gistera 
Yvonne Moller 
Anja Korpi Kardell 

Bjorn Carlsson 

SBF Stadsbyggnadsforvaltningen 
Projektansvarig 	 Jens Skoglund 
Lokalplanerare 	 Roine Brunnberg 
ldrotts- och 	 Sten Larsson 
Fritidssamordnare 
Projektledare 	 Christer Eklind 

De konsulter som varit delaktiga i revideringen av programmet for forskola, grundskola och 
utemiljo är: 

Fiiretaq 	 Befattning 	 Namn 
Tengbomgruppen AB 	Programarkitekt 	 SvenGeorg Zeitler 
Tengbomgruppen AB 	Programarkitekt 	 Eva Mikkelsen 

Teknik & Service 	 Landskapsarkitekt 
	

Hakan Qvarnstrom 
Teknik & Service 	 Landskapsarkitekt 

	
Victoria Wiren 

3 GENERELLA PROGRAMMETS INNEHALL 
3.1 PROGRAMHANDLINGAR 

Det generella programmet for lokaler forskola och grundskola F-9 bestar av fOljande 
handlingar: 

• Verksamhetsbeskrivning forskola. 
• Verksamhetsbeskrivning grundskola F-9. 
• Program for lokaler i forskola och grundskola F-9 
• Lokalprogram utemiljo 
• Lokalprogram fritidsgard 
• Anvisningar och checklista i programskede 
• Lokalforteckningar forskola 
- Lokalforteckningar grundskola F-9 
- Sambandsanalys forskola 
• Illustrationer 
• LokalfOrteckning idrott 
• Lokalforteckningar kOk (separat program) 

Ovriga handlingar som tag its fram som stOd for det generella programmet är: 
• Funktionsprogram -kir samtliga i lokalforteckningarna redovisade lokaler 
• Mall avvikelselista 
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3.1.1 Program for lokaler i feirskola och grundskola F-9 
Det generella programmet med tillhorande handlingar ska ses som ett verktyg som 
beskriver Uppsala kommuns krav pa lokaler. Syftet är att fastighetsagare lattare ska ta till 
sig, fOrsta och folja upp de krav som Uppsala kommun staller pa sina pedagogiska lokaler 
med tillhorande utemiljo. 

Aven am det generella programmet alltid ska vara utgangspunkten vid planering av 
lokaler och utemiljo kan enskilda projekt behova kompletteras med projektspecifika krav 
gallande exempelvis behov av specialundervisning, sarskoleverksamhet, 
forberedelseklasser etc. I dessa fall är det av star vikt att redovisa konsekvenserna for 
flexibiliteten mellan forskola och grundskola. 

Beslut fattas av Uppsala kommun vid vane nytt lokalbehov, am enheten avser enbart 
forskola, enbart grundskola eller am forskola initialt ska kunna bedrivas inom 
grundskolelokal. 

Vid ny-, am- och tillbyggnation ska flexibiliteten i det generella programmet bedomas fran 
objekt till objekt. Bedomning skall goras av utbildningsforvaltningen. 

3.1.2 Verksamhetsbeskrivning forskola och grundskola F-9 
Verksamhetsbeskrivningar forskola och grundskola F-9 beskriver 
utbildningsforvaltningens vision am den pedagogiska inriktningen. 

3.1.3 Anvisningar och checklista i programskede 
Anvisningar och checklista i programskede innehaller forklaringar och 
beskrivningar av uppgifter att ta hansyn till under planering, genomforande och 
anvandande av lokaler. Det är inte en projekteringsanvisning eller teknisk beskrivning. 

Fastighetsagaren har till uppgift att se till att intentionerna i dokumentet arbetas in i det 
enskilda projektet. Dokumentet ska signeras och avvikelser ska redovisas for Uppsala 
kommun som en avvikelselista. 

Vid am- och tillbyggnad skall star hansyn tas till befintlig byggnads utformning och 
avvikelser fran generella anvisningar kan darfor vara motiverat. 

3.1.4 Lokalprogram 
Det generella lokalprogrammet bestar av lokalforteckningar och sambandsanalyser. 
Lokalforteckningarna innehaller alla i projektet forekommande lokaltyper bade inne och ute. 
Avsteg fran lokalforteckningarna redovisas i varje enskilt projekt. 
Den yta som redovisas kallas for programarea. Kommunikationsyta, innervaggar, 
yttervaggar och tekniska utrymmen redovisas inte i programarean. 
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Faktaruta: 
Yta i kvm.  

Enhet Antal 
barn 

Barnyta 

A) 

Barnyta 
/ 
barn 

Program- 
yta inkl. 
Gem. 
lokaler 	rf 

Tot. 
programyta/ 
barn 

Forskola 72 509 7,0 670 9,3 
Forskola 108 759 7,0 940 8,7 
Forskola 144 1008 7,0 1199 8,3 

lAgstadium + F 120 - - 1083 9,0 
L5g-o mellan + F 360 - - 2692 7,5 
Mellan -Flogst. 480 - - 3843 8,0 
rtExkl. teknik och idrottshall, inklusive kok. 
A) Torg/verkstadskok är 0,65 kvm/barn oberoende av forskolans storlek. 

3.1.5 Sambandsanalys 
Generell sambandsanalys som visar viktiga sambandskrav mellan olika rum vilka bland 
annat paverkar hur personalen och eleverna arbetar finns framtagen for forskola och 
grundskolan. Den visar de krav som stalls pa sambanden for att flexibiliteten i och mellan 
lokalerna ska kunna uppnas. 

Det finns direkt och indirekt sambandskrav. Direkt sambandskrav innebar att man ska 
kunna ta sig mellan de olika rummen utan att passera ett annat rum, dvs rummen ska 
sammanbindas av en dorroppning. Ett indirekt sambandskrav innebar att rummen maste 
finnas i narheten. Man ska kunna ta sig mellan rummen via exempelvis en korridor eller ett 
annat rum. 

3.1.6 Illustration 
Illustrationer finns framtagna for att fortydliga programmets grundtankar. Observera att det 
enbart är exempel som redovisas i det generella programmet. 

Det enskilda projektet inleds alltid med att ett specifikt program med lokalforteckning och 
sambandsanalys tas fram. Detta projektspecifika program skall godkannas av arbetsgruppen. 
Darpa skall fastighetsagaren redovisa en inplaceringsskiss dar det visas hur programmet konkret 
(och pa ett effektivt satt) kan tillgodoses. Nar grundskolelokaler initialt ska anvandas till forskola, 
redovisas aven denna losning. 

3.1.7 Funktionsprogram 
Funktionsprogrammet redovisar verksamheternas krav pa funktioner vilka ligger till 
grund for fastighetsagarens projektering av inre och yttre miljo samt installationer. 

Innehallet är en beskrivning av de olika utrymmenas funktionskrav och är inte en teknisk 
beskrivning, rumsbeskrivning eller projekteringsanvisning. En funktion motsvarar ofta ett rum, 
men ingenting hindrar att flera funktioner grupperas i samma rum. Avsteg fran det generella 
funktionsprogrammet redovisas i varje enskilt projekt. 
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4 VERKSAMHETSBESKRIVNING 
4.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING FORSKOLA OCH GRUNDSKOLA 

4.2 FORSKOLA 
4.2.1 Organisation 

Forskoleverksamheten kan bedrivas som forskola eller pedagogisk omsorg och omfattar 
barn mellan 1 och 5 ar. Det generella programmet redovisar forskola. 

Omsorg, utveckling och larande utgor en helhet i den pedagogiska miljon. I forskolan far 
barnen utforska omvarlden och ha roligt tillsammans med andra barn och vuxna. 
FOrskolans lokaler skall framja trygghet, utveckling och larande for alla barn. 

Beskrivningen visar hur verksamheten i forskolan fungerar samt hur lokaler och utemiljo 
kan anvandas i den pedagogiska verksamheten. 

4.2.2 Nyttjande 
Forskolelokalen ar under verksamhetens oppethallandetid, 06.00 - 18.00, fullt nyttjad. 
Nagon forskola i vane geografiskt omrade kommer att vara nattoppen. 

4.3 GRUNDSKOLA F-9 
4.3.1 Organisation 

Grundskolan omfattar forskoleklass, arskurs 1 till 9 och fritidshem. Programmet 
redovisar F-9 samt integrerat fritidshem. 

Elevgruppers alder aterspeglas i lokalernas utformning samtidigt som kravet pa flexibel 
anvandning kan tillgodoses. Anpassningen till elevernas alder uttrycks i temaorden 

• Lek och larande - for arskurs F-3 
• Nyfikenhet och larande - fOr arskurs 4-6 
• Utmaning och larande - for arskurs 7-9 

4.3.2 Nyttjande 
For skollokaler ska nyttjandegraden (antal lokaler som nyttjas) vara 80 % under 
verksamhetens oppethallande. 

5 LOKALER 
5.1 FLEXIBILITET 

Det generella programmet beskriver lokaler och utemiljo fOr forskola, grundskola F-3, 
4-6, 7-9 och integrerat fritidshem fOr F-3. 

Lokaler som är anpassade for att passa manga olika storlekar och aldrar pa barn- och 
elevgrupper mojliggor en effektiv, ekonomisk anvandning av lokalyta. 

Vid framtagande av inplaceringsskiss av byggnad och av utemiljo for F-3 med 
fOrskola, redovisas lOsningar for bade forskola och F-3 for Uppsala kommun. 
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Vid nybyggnation kan det generella programmet behova kompletteras med 
projektspecifika krav gallande exempelvis behov av specialundervisning, 
sarskoleverksamhet, forberedelseklasser etc. 

Vid nybyggnad ska flexibilitet i och mellan lokalerna galla oavsett forskola eller 
grundskola. Vid ombyggnad av befintligt hus maste det i varje enskilt fall gams en 
rimlig bedomning. Ekonomi och aldersforandringar inom det geografiska 
upptagningsomradet avgor om det generella programmet ska galla fullt ut eller om 
avsteg kan gams. Den samlade bed6mningen Ors av den kommunala arbetsgruppen 
tidigt i programskedet och beskrivs i behovsprogramnnet. 

Ett exempel pa flexibilitet är att grundskolelokaler initialt anvands under nagra ar till 
forskola. Forskolans specifika krav pa t.ex. skotrum, kapprum och utemiljO maste dá 
kunna ordnas. 

Skollokalerna kommer ocksa att anvandas av andra brukare, t.ex. som medborgarhus, 
for kvallskurser etc. 

5.2 FORS KOLA 
5.2.1 Pedagogiska lokaler 

En sektion planeras for 36 barn och 6-7 pedagoger. En forskola kan besta av tva eller 
flera sektioner med gemensamma ytor, t.ex. groventre, torg/verkstadskok, som 
mojliggor matsal, stora moten och olika aktiviteter for manga barn och vuxna. 

Varje barngrupp om 18 barn har ett eget kapprum, projektrum och grupprum. Siffran 
18 utgor en berakningsgrund baserad pa gallande norm for barngruppsstorlek inom 
Uppsala kommun. Det är ingen exakt siffra men det antal barn som tekniska 
dimensioneringskrav ar beraknade pa. 

Grupprum 
15 

Kpr 

 

Projektrum 
30 15 

 

Tva barngrupper, 36 barn, har gemensam groventre och skotrum samt ett gemensamt 
allrum och atelje. De delar aven pa ett rwc (i anslutning till den gemensamma 
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4 barngrupper (72 barn), 6 barngrupper (108 barn) och 8 barngrupper (144 barn) har 
gemensamt torg/verkstadskok, alltsa ett per forskola. 
Allrummet och target ska vara mojligt att dela av i tva rum forslagsvis med hjalp av 
en utanpaliggande skjutdorr. 
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5.2.2 Gemensamma lokaler 
Utover de pedagogiska lokalerna for barnen har forskolan aven samtalsrum, 
personalutrymmen, expedition, teknikutrymmen samt kok. Om k6ket ska vara 
tillagnings-, leverans- eller mottagningskok utreds i vane enskilt projekt. 

5.2.3 Placering av lokaler 
De lokaler dar verksamhet med barnen bedrivs placeras om mOjligt mot 
forskolegarden, administrativa lokaler samt personalutrymmen placeras om mojligt 
pa motsatt sida. Torg/verkstadskok och atelje placeras med fordel mot garden. 

5.3 GRUNDSKOLA 
5.3.1 Pedagogiska lokaler - basyta 

Grundskolans lokaler organiseras i basyta for ett visst antal elever i 5k F-3, 5k 4-6 och 5k 
7-9 inklusive fritidshem. Lokalerna utgors av ett antal baslokaler och grupprum for 
undervisning i olika gruppstorlekar. Ett storre rum med mojlighet att samla alla elever 
utgor en central punkt. 

FOrskoleklass - arskurs 3 forutsatts: 
• behova verksamhetsyta dar bestamda elevgrupper har sin tillhorighet 
• behOva tillgang till idrottslokal 

Arskurs 4-6 forutsatts: 
• behOva speciallokaler sasom slojdsalar, musiksal, idrottslokal, hem- och 

konsumentkunskapssal 

Arskurs 7-9 forutsatts: 
• behova speciallokaler sasom estetiska verkstader, musiksal, idrottslokal, hem-

och konsumentkunskapssal, elevuppehallsytor och laborationssalar 

5.3.2 Gemensamma lokaler 
Basytan kompletteras med ett antal gemensamma speciallokaler, omfattningen av 
dessa varierar med enheternas storlek och maste utredas fran projekt till projekt. De 
utgors av: 

• Formateljeer — estetisk verksamhet och skapande i olika material 
• Skolbibliotek - faktasokande, bearbetning, presentation och arkivering 
• Hem och konsumentkunskap - matlagning, livsmedelsfOrvaring, 

avfallshantering, kladvard och hemskotsel 
• Presentationsforum - presentation, kultur och tradition 
• Idrott 
• Stork& och restaurang 
• Administrativa lokaler 
• Vaktmasteri 

Modersmalsundervisning och kommunala musikskolans undervisning ska bedrivas i 
skolans ordinarie lokaler. 

Till skolans gemensamma utrymmen tillhor aven administrativa lokaler, 
personalutrymmen, skolhalsovard, teknikutrymmen, stork& etc. 

Elevhalsovardens yta utreds i vane enskilt projekt. Vilrum placeras med samband till 
elevhalsovarden. Undersokningsrummet ska ha indirekt samband med wc fOr aft 
exempelvis kunna utfora urinprov. Elevhalsovarden ska kunna anvandas till andra 
funktioner da skollakare eller skolskOterska inte nyttjar rummet.  
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Antalet arbetsplatser och storlek pa arbetsrum anpassas efter den planerade 
verksamhetens omfattning. 

Larosalar far inte vara mindre an 60 kvadratmeter. Undantag kan godtas 
vid ombyggnad av befintligt hus am det medfOr svarhanterliga byggtekniska ingrepp eller 
har storre ekonomisk paverkan. Undantag skall redovisas skriftligt samt motiveras for 
och godkannas av grundskolans ledning. 

Uppsala kommun anvander tre olika storlekar pa idrottshallar. Tillgang till idrottshall och 
storlek avgars i varje enskilt projekt. Behov av timmar i idrottshall och lokalisering 
preciseras. 

I lokalforteckning for gemensamma lokaler redovisas samtliga gemensamma lokaler for 
alla arskurser. Projektanpassad lokalforteckning skall tas fram fOr vane enskilt projekt. 
Urval av de aktuella rummen for projektet gars tillsammans med grundskolecheferna pa 
UVB. 

5.3.3 Forskola i skollokaler 
lnitialt kan del av lagstadieskola anvandas som forskola. Fastighetsagaren redovisar plats 
for bl.a. skotrum och hur anpassning kan goras. 

6 INSTALLATIONER 

Fastighetsagaren ansvarar for att den flexibilitet som efterstravas i planlosningen i det 
generella programmet for forskola och grundskola F-9 kan tillgodoses 

Installationer i de mellanvaggar som berors av mojligheten till flexibilitet ska undvikas 
och hansyn ska tas till placering av framtida elnischer. Teknikutrymmen ska om det ar 
mojligt kunna nas utif ran. 

7 UTEMILJO 
7.1 ALLMANT 

Bra utemiljoer är miljoer dar lusten, spanningen och nyfikenheten far spelrum, miljoer 
som stimulerar till nya utmaningar, lockar till lek och fysisk aktivitet. Miljoer som ocksa 
tillater barn och unga att skapa, utforma platser och aktiviteter pa egna villkor. 

Forskole- och skolgarden ar en viktig del av den pedagogiska miljon. Utemiljon ska 
placeras och utformas sa att det finns forutsattningar att bedriva andamalsenlig 
verksamhet, vilket innebar att garden kan anvandas till lek, rekreation samt 
fysisk och pedagogisk aktivitet for den aldersgrupp som den ar avsedd for. 

Garden ska vara sa rymlig att det utan svarighet eller risk for omfattande 
slitage gar att ordna varierande terrang- och vegetationsforhallanden. 
Den ska ocksa kannetecknas av goda sal- och skuggforhallanden, god luftkvalitet 
samt god ljudkvalitet. Narliggande miljoer som skog och parker kan ocksa utnyttjas i den 
pedagogiska verksamheten. 

Pa bade forskolegardar och skolgardar ska det finnas plats for verksamheterna sjalva att 
utveckla rum och miljOer. 

Garden ska placeras i direkt anslutning till lokaler for forskola, forskoleklass, skola 
arskurs ett till sex och fritidshem. Barnen och eleverna ska sjalvstandigt kunna ta sig 
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till garden. Garden placeras i direkt eller i nara anslutning till lokaler for skola Arskurs sju 
till nio och eleverna bar sjalvstandigt kunna ta sig till garden. 

Se aven det separata utemiljoprogrammet for bade forskola och grundskola som 
kompletterar detta lokalprogram. Boverkets allmanna rad och vagledning galler som ett 
fortydligande av PBL:s krav. 

7.2 FORSKOLA 
PA forskolegarden skall finnas plats att soya utomhus under tak i vindskyddat lage i 
anslutning till forskolebyggnaden med uppsikt fran t ex allrum. 

7.3 GRUNDSKOLA 
PA skolgardarna skall finnas plats for idrott utomhus; bollplaner, loparbanor mm. 

Skolgardarna kommer aven att nyttjas bade fore och efter skoltid, pa kvallar, helger och 
lov. 

7.4 TRAFIK 
Trafikmiljoerna kring fOrskola och skola skall sarskilt studeras ur trafiksakerhetssynpunkt. 
Barn skall enkelt kunna hamtas och lamnas av sina foraldrar utan att trafiksakerheten for 
barnen forsamras. 

Dar sá är mojligt placeras avlamningsplatsen for grundskolan 100 - 200 m fran skolan 
enligt principen "Till skolan utan bil". 

Backande fordonsrorelser vid angoring for transporter skall undvikas. 

8 PROJEKTANPASSNING 
8.1 NYBYGGNAD 

Vid nybyggnad ska det generella programmet for lokaler foljas. 
Paverkande faktorer som maste tas hansyn till kan exempelvis vara vad som star i 
detaljplanen, tomtens utformning och miljoforvaltningens krav pa god inom- och 
utomhusmiljo. 

8.2 ONIBYGGNAD 
Vid onnbyggnad av befintlig byggnad ska stor hansyn tas till lokalernas befintliga 
forutsattningar samt verksamhetens omfattning och organisation. 

Det kan medfOra att vissa losningar i det generella programmet inte kan genomforas. Vid 
avvagning mellan storre ingrepp i befintlig byggnad kontra krav i det generella 
programmet ska problemstallning med konsekvensredovisning Ater till 
stadsbyggnadsforvaltningens och utbildningsforvaltningens lokalplanerare. 

Andra paverkande faktorer som kan utgora avsteg är bland annat lagar och forordningar 
gallande utformning av byggnad/lokaler. Aven befintlig teknik i byggnaden kan vara en 
begransande faktor liksom krav frAn Arbetsmiljoverket, Socialstyrelsen, 
Livsmedelsverket, Folkhalsomyndigheten, Naturvardsverket och miljaforvaltningen. 
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8.3 STORKOK 
Behovet av stork6k (tillagningskok eller mottagningsk6k) f6r forskola och grundskola 
avgors i varje enskilt projekt. Beslut om typ av k6k och storlek fattas av 
Utbildningsforvaltningen. Storkok ingar inte det generella programmet for pedagogiska 
lokaler eftersom stork6k anvands aven i andra sammanhang. Det finns darfor framtaget ett 
sarskilt generellt program enbart for storkokslokaler. Gransdragning mot restaurang 
beslutas. Restaurang med pentry ska vara mojligt hyra ut. Nattoppen forskola ska ha 
tillgang till kok. 

8.4 AVVIKELSER 
Avvikelser mot det generella programmet skall redovisas med hjalp av en avvikelsemall 
som finns framtagen som stOd till det generella programmet. 

Kallinformation: 

Generellt program f8r lokaler och utemiljoer for forskola och grundskola 
(forskoleklass - arskurs 9) Dat: 2010-04-30 
Riktlinjer for Utemiljo i forskola och grundskola i Uppsala kommun; 
Fastighetsnamnden 2011-03-03. 
Allmanna rad om friyta for lek och utevistelse vid fritidshem, forskolorskolor eller 
liknande verksamhet. Boverket (2015) BFS 2015:1 
G6r plats for barn och ungal En vagledning for planering, utformning och 
forvaltning av skolan och forskolans utemiljo. Boverket och Movium (2015). 

En handbok i utformning av forskolors utemiljoer. Chronvall, Sara (2010) SLU, 
Uppsala 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING FORSKOLA 
Generellt lokalprogram rev. 2014 
Programmet beskriver Uppsala kommuns gemensamma syn pa lokaler och ska utifran gallande 
styrdokument och aktuell forskning stodja det pedagogiska arbetet och tjana som vagledning och 
inspiration vid ny- om- och tillbyggnad. 

Skollagen 2010:800 
For utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behovs for att syftet med utbildningen 
ska kunna uppfyllas.(2 kap.35 §). Utbildningens syfte: Forskolan ska stimulera barns utveckling och 
larande samt erbjuda bamen en ttygg omsorg. Verksamheten ska utga fran en helhetssyn pa bamet 
och bamets behov och utformas sa att omsorg, utveckling och larande bildar en helhet (8 kap.2 §) 

Laroplan for forskolan Lpfe• 98 reviderad 2010 
Forskolans verksamhet ska praglas av en pedagogik dar omvardnad, omsorg, fostran och larande 
bildar en he/het. Verksamheten ska genomforas sá att den stimulerar och utmanar bamets utveckling 
och larande. Mil.* ska vara oppen, innehallsrik och inbjudande. Verksamheten ska ft-Jinja leken, 
kreativiteten och det lustfyllda larandet samt ta till vara och starka bamets intresse fOr att lara och 
ereivra nya erfarenheter, kunskaper och fardigheter. 
Verksamheten ska bidra till att bamen utvecklar en forstaelse for sig sjalva och sin omvarld. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att Ora ska utgora grunden for forskolans verksamhet. Den ska utga 
ifran bamens erfarenheter, intressen, behov och asikter. Flodet av bamens tankar och 'deer ska tas till 
vara for att skapa mangfald i larandet. 

Skolverkets Allmanna Rad Forskolan Kap 1. Styming och ledning: "Det finns inga belagg for att 
det skulle finnas nagon bestamd gruppstorlek eller personaltathet som Jr optimal i alla sammanhang. 
Forutsattningama varierar fran grupp till grupp och fran tid till annan" (sid 20). "Lokaler, miljo och 
material beheiver vara utformade pa ett satt som framjar lek och larande av olika slag och som ger 
mojlighet till alltifran skapande och livliga aktiviteter till vila och lugna aktiviteter"." Det Jr viktigt att se 
till att lokalemas storlek och utformning, miljdfaktorer som luft, ljud och ljus samt val av material Jr 
sakra och halsosamma for bamen" (sid 16). 

Larande och fysisk miljo —  en kunskapsoversikt om samspel mellan larande och fysisk 
miljo i forskola och skola Forskning i fokus nr 25, Myndigheten for skolutveckling (denna 
kunskapsOversikt beskriver forskning om samspelet mellan barns larande och fysisk miljo i forskola) 
Miljon sander budskap om vad som forvantas ske i den pedagogiska verksamheten och darfor ska 
den pedagogiska miljon vara utformad pa ett sadant salt att barns larande bade underlattas, 
stimuleras och utmanas. Miljon ska kunna anvandas och forandras pa ett flex/belt satt beroende pa 
vilka verksamheter som pAgar och vad som for tillfallet intresserar bamen. Den fysiska miljon har 
betydelse for utveckling men ocksa hur barn utvecklar en identitet till platsen. Rum for larande bor ha 
verkstadskaraktar, miljeier som inspirerar till verksamhet och handling. Rummens och byggnaders 
estetiska kvaliteter, proportioner, material och ljussattning paverkar ocksa valbefinnandet. 



Forskola 
2 (2) 

Ledningsdeklaration Utbildningsforvaltningen, kommunal forskola 
Demokratiska varldsmedborgare 
Forskolan är en del av samhallet och samhallet en del av forskolan. I samarbetet med hemmen ska 
barnens utveckling till ansvarskannande manniskor och samhallsmedlemmar framjas. 
Forskolan är en motesplats fOr interkulturella relationer som bygger pa ornsesidighet och att se och 
respektera varandras rattigheter. Framtidstro och hopp — Barnets ratt att vara med och forma ett 
hallbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt samhalle. 

Koncept for forskolans larmiljoer inom- och utomhus 
Utbildningsforvaltningen, kommunal forskola 
Utbildningsforvaltningens kommunala fOrskola har tagit fram ett koncept for forskolans larmiljoer och 
utforskande arbetssatt. Rummens planering och utformning ska skapa fOrutsattningar fOr barns 
larande genom att ge mojligheter till val, aktiviteter, samarbete samt ge forutsattningar fOr 
pedagogernas samarbete inom hela forskolan. Den pedagogiska miljon organiseras sá att den stOdjer 
barnens moten, lek och larande i smagrupper och ger forutsattningar for kommunikation och 
skapande av relationer. 

Lek — och larmiljoer ute och inne: 
• Bygg- och konstruktionsmiljo 
• Sand- och vattenmiljo 
• Ljusmiljo 
• Ljudmiljo 
• Sprak- och IKT miljo 
• Ateljemiljo 
• Miljoer f6r avskildhet, avgransning och ost6rdhet 

Organisation Utbildningsforvaltningen, kommunal forskola 
Det generella lokalprogrammet ska ge mojlighet att forma forskolan pa olika satt inom en yttre ram. 
En fOrskola kan besta av tva eller flera sektioner med vissa gemensamma ytor, t.ex. groventre, 
verkstadskok/ torg, som mojliggor matsal, stora moten och olika aktiviter for manga barn och vuxna, 
men dar vane barngrupp om 18 barn har ett eget kapprum, projektrum och grupprum. Detta ger stor 
flexibilitet att organisera for variation i barnkullarnas storlek, barnens aldrar och ska mojliggora arbete i 
mindre barngruppkonstellationer. 
Lokalerna ska ges en generell utformning sa att alla aldrar kan tas emot i alla delar av byggnaden. 
Optimal ljus- och ljudmiljo samt fonstrens placering ska sarskilt beaktas. 
[nom sektionen ska det finnas mOjlighet till overblick mellan rum. 
Lokalerna ska stodja intentionerna i laroplanen. 
Ytan for barn prioriteras — en miljo for barn. 

Forvantad effekt av samarbete i arbetslag om 6-7 pedagoger med tillgang till gemensam lokalyta, flera 
rum och varierade larmiljoer: 

• Arbete i mindre, fler och varierade grupperingar 
• Okar barnens delaktighet, reella inflytande och valmojligheter 
• Mindre sarbart vid pedagogers franvaro — genom forandrade grupperingar kan barnens 

arbete, projekt och aktiviteter paga som planerat 
• Okad flexibilitet for pedagoger och barn att omprova och utveckla arbetsformer/arbetssatt 
• Effektiv schemalaggning — helhetsperspektiv och mojligheter till fler alternativa lOsningar 
• Okad kompetens — kompetensen breddas och fordjupas nar olikheter och fler perspektiv mOts 

och mojliggor kollegialt larande. 
• Effektivare resursutnyttjande — lokaler, pedagoger och material 

Antagen av forskolans ledningsgrupp 2015 -01-13 
Inger Jonsson 
Skolchef kommunal forskola 
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fil Uppsala 

VERKSAMHETSBESKRIVNING FOR GRUNDSKOLAN F-9 

Verksamhetsbeskrivningen innefattar forskoleklass, grundskolas drskurser 1-9 och 
fritidshem. 

Skollokaler ska vara moderna och hallbara och ge varje elev mojlighet att utvecklas optimalt 
utifran sina forutsattningar. Oppenhet och transparens är viktigt for att mojliggora trygghet 
fOr alla som vistas i lokalema. For att alla elever och medarbetare ska kunna prestera sitt 
basta hays lokaler som är anpassade efter olika behov. 
Lokalerna ska vara utformade sa att de inbjuder till lek, nyfikenhet, utmaning och ldrande for 
alla aldrar. For att fa omvaxling och for att eleverna ska karma att nagot nytt och spannande 
vdntar med stigande alder, ska tonvikten ldggas olika fOr olika aldrar: 

• Lek och kirande for arskurs F-3 
• Nyfikenhet och larande for arskurs 4-6 
• Utmaning och liirande for arskurs 7-9 

Det ska aven vara mojligt att anvanda lokalema flexibelt och att kunna anpassa dem for olika 
aldersgrupper och inriktningar. Flexibilitet ska byggas in frail start for att enkelt kunna 
overbrygga fOrandrade pedagogiska krav och alderspucklar. Skollokalerna ska ge 
forutsattningar for goda mOten mellan saval elev och elev, elev och medarbetare, medarbetare 
och medarbetare. Lokaler som ska anvandas fOr skola maste utformas pa ett sat som dilater 
intensiv och varierad anvandning Over lang tid. 

Det generella lokalprogrammets utformning och benamningar pa olika typer av ytor tar sin 
utgangspunkt i grundskolans uppdrag. De foljande avsnitten inleds med citat ur Lgrll, 
grundskolans leiroplan, Allmeinna rc7d for fritidshemmen och Skolverkets shift 
Forskoleklassen — uppdrag, innehdll och kvalitet. Dessa ger exempel pa den kunskapssyn och 
det uppdrag skolan har och som skall gestaltas i och stodjas av det generella 
lokalprogrammet. 

Verksamhetsbeskrivningen är en del i det generella lokalprogrammet. Den ska ses som 
inspiration till hur ytorna i programmet kan kombineras och innehaller ddrfor ingen styrning i 
form av storlek pa rum, rumsindelning eller absoluta samband. Avsikten är att det utifran 
programmet ska finnas mOjligheter att anpassa lokalerna efter de lokala forutsattningar och 
visioner som finns for respektive fly- och ombyggnadsprojekt. 

Forskoleklassen 
"En god pedagogisk miljo veicker elevernas nyfikenhet, intresse och lust att leira. Den speglar 
synen pd leirande och g'ormningen av miljon har betydelse for elevemas majligheter att 
utvecklas. Miljon kan organiseras och 14ormas sei att den är stimulerande och kan foreindras 
och anpassas utifrein elevgruppens och verksamhetens behov" (ur Forskoleklassen — 
uppdrag, innehdll och kvalitet) 



V ERK S AM HETS - 
TA 

BA 5 MED 
MUI-TtFUNV,T \ON 

uppaala 
Verksamheten i forskoleklassen ska vara en brygga mellan forskolan och grundskolan. 
Lokalerna ska vara utformade sa att eleverna far mojlighet till ett lekfullt larande med god 
plats for rorelse, lek och arbete i grupp och enskilt. 

Fritidshem 
"En samstiimmig bild bland forskare är att barn som vistas i stimulerande larmiljoer med 
mojlighet till interaktion och lek med kamrater och med kunniga och intresserade vuxna, har 
steirre mojligheter att ut vecklas och leira sig an barn som inte haft tillgdng till dessa miljoer. 
Huvudmannen och rektorn bar se till att eleverna har tingeing till slikra, heilsosamma och 
andmdlsenliga lokaler och utemiljoer som mojliggor en varierad pedagogisk verksamhet 
samt stodjer elevernas leirande och utveckling sâväl enskilt som i grupp. 
Huvudmannen och rektorn ansvarar for att se till att fritidshemmets lokaler ger utrymme for 
olika typer av verksamhet, seiveil livliga aktiviteter som lugnare och mer rofyllda, i beide 
storre och mindre grupper." (ur Allmanna rdd for fritidshem) 

Styrdokumenten visar pa vikten av god utformning av lokaler och miljo for att fritidshemmen 
ska kunna vara det komplement till skolans verksamhet som avses. Dar papekas ocksa vikten 
av samverkan och samutnyttjande av lokaler for de olika verksamheterna. For att detta ska 
kunna vara mojligt behovs olika miljoer som lampar sig for olika typer av aktiviteter for 
eleverna. Miljoer for lugn och avkoppling dr nodvandigt da manga elever vistas en stor del av 
sin fritid i fritidshemmets lokaler. 

Basyta 
"Skapande arbete och lek är vasentliga delar i det aktiva 
liirandet. Seirskilt under de tidiga skoleiren har leken stor 
betydelse for att eleverna ska tillagna sig kunskaper. 
Skolan ska streiva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 
aktivitet inom ramen for hela skoldagen. 
En viktig uppgift for skolan är att ge overblick och 
sammanhang. Skolan ska stimulera elevemas kreativitet, 
nyfikenhet och sjalvfortroende samt vilja till att prova egna 
ideer och losa problem. Eleverna ska fei mojlighet att ta 
initiativ och ansvar samt utveckla sin formaga att arbeta 
sàväl sfillvsteindigt som tillsammans med andra. Skolan ska 
diirigenom bidra till att eleverna utvecklar ett 
forhallningssiitt som freimjar entreprenorskap. 
Varje elev har reitt att i skolan let utvecklas, keinna veixandets gladje och fa erfara den 
tillfredsstallelse som det ger att Ora framsteg och overvinna svd righeter." (ur Lgr11) 

Basytan avser en stone yta fOr en bestamd elevgrupp som ar en fast utgangspunkt i deras 
dagliga arbete och verksamhet. Basytan ska rymma larosalar, grupprum, forrad, uppehallsyta 
och larararbetsplatser. 
For elever i forskoleklass till arskurs tre utgor basytan tillsammans med ytterligare ett par 
larosalar aven lokaler for fritidshem. Dessa ytor ska inredas for att aven kunna anvandas som 
specialsalar i exempelvis bild och slojd. 



VER KSTADSU  , 
ROW, 

MATER IA L 

qeSky_STADSROM  

p, IA Kr EWM-- 1 	
LERA 

r1E
f'A  

P.*9-t4 	1-• 
.c.p,p9s9- 	v.iFoikw Tv 

 ,-now 

'14A, 
tsz4  

()Ai  

Uppsala 

Basytans utformning anpassas efter skolform och elevemas alder. Det ska synas pa inredning 
och utrustning vilka elever lokalerna ar anpassade for, samtidigt som de pa ett latt sat ska 
kunna gbras om for att passa en annan aldersgrupp eller skolform. For att underlatta overblick 
och mOten bör rummen inom basytan grupperas sa att god synkontakt mellan dem uppnas 
och glasvaggar/glasdorrar anvandas. 

Specialsalar med amnesinriktning 
"Eleverna skafà uppleva olika uttryck for kunskaper. 
De skafc prova och utveckla olika uttrycksformer och 
uppleva keinslor och stamningar. Drama, rytmik, dans 
musicerande och skapande i bild, text och form ska 
vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgemg omfattar mojligheter att 
prova, gbrska, tilleigna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Formaga till eget 
skapande hor till det som eleverna ska tilliigna sig." 

Utformningen av specialsalar ska anpassas till 
modema larmetoder. Specialsalama med amnes-
inriktning placeras i narheten av varandra for att 
underlatta samarbetet. Specialsalama samutnyttjas och 
anvands pa ett flexibelt sat. I de gemensamma ytorna ska det finnas bra mojligheter att 
presentera elevarbeten. 

• Specialsal i amnet slojd - bearbetning av grova material som tra, metall, lera, gips och 
farg 

• Specialsal i arnnet slojd - bearbetning av torra/finare material som textil, garn och 
papper samt for informationssokande och presentation 

• Specialsal i amnet bild - olika former av bildframstallning samt funktioner for 
upplevelse, intryck, analys och presentation av bild i olika former 

• Specialsal i amnet musik - musikskapande enskilt och i grupp med hjalp av rost, 
akustiska instrument och digitala verktyg 

• Specialsal i amnet hem- och konsumentkunskap - modern matlagning, kladvard, 
hemskotsel, ekonomi, halsa och hallbar utveckling 

• Specialsal i amnet Biologi, Fysik, Teknik och Kemi — genomforande av enkla 
experiment, systematiska och naturvetenskapliga undersokningar och laborationer. 

• Specialsal for amnet idrott och halsa - styrketraning, konditionstraning, 
rorlighetstraning och anvandande av olika gymnastikredskap. Lek, spel och idrott, 
inomhus, samt dans och rorelse till musik. 
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Skolbibliotek 
"Skolan har i uppdrag att overfora grundleiggande veirden och framja elevernas leirande for 
att deirigenom forbereda dem for att leva och verka i samheillet. Skolan ska formedla de 
besteindiga kunskaper som utgor den gemensamma referensram alla i samhilllet behover. 
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflode och 
en snabb forandringstakt. Studiefeirdigheter och metoder att tillagna sig och anveinda ny 
kunskap blir deirfor viktiga. Det är ocksa neidveindigt att eleverna utvecklar sin formaga att 
kritiskt granska fakta och forheillanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 
Sprak, leirande och identitetsutveckling är neira forknippade. Genom rika mojligheter att 
samtala, leisa och skriva ska varje elev fa° utveckla sina mojligheter att kommunicera och 
diirmed fd tilltro till sin spr dkliga formaga." 

Skolbiblioteket ska vara en plats dar det finns resurser i form av medier, teknik och personal 
for att foimedla, soka och vardera information och lasupplevelser av olika slag. Vidare ska 
biblioteket vara anpassat till elevemas behov for att framj a sprakutveckling och stimulera till 
lasning. Rummet kan utformas pa olika sat beroende pa skolans behov och placeras centralt 
pa skolan for att det ska vara tillgangligt for alla. 

Skolrestaurang 

Skolrestaurangen ska vara en lugn, trivsam miljo med fungerande logistiska losningar. 
Lokalen ska kunna anvandas till andra aktiviteter under och efter skoldagen. 

Teknik 
Informations- och kommunikationsteknik ar en sjalvklar del av en modern skola som ska ge 
eleverna goda forutsattningar for arbets- och samhallsliv. Den nyaste tekniska utvecklingen 
ska finnas med. Tradlos datakommunikation liksom tart placerade natuttag behovs for att 
kunna utnyttj a utrymmen pa ett flexibelt sat. Sakra forvaringsmojligheter for teknisk 
utrustning maste placeras strategiskt Over skolan. 

Utemiljo 
Pa skolgarden sker spontant socialt samspel mellan elever men den ska aven fungera som 
undervisning och organiserad lek. Skolgarden ska anpassa till aktiviter for olika aldrar och 
arstider och framja rorelse och aktivitet. 

Antagen av grundskolans ledning 2015-04-01 

Lars Romanus 
Verksamhetschef kommunal grundskola 



Z Uppsala 



- 	 -• 	 - 

I 



Projektrum 

1
.

1
1.  	

Grupprum 

30 

Skotrum 	15 
15 	Grupprum 

15 
Projektrum 

30 

Atelje/ 
allrum 

60 
(delbart) 

Projektrum 

30 
Grupprum 

Skotrum 	15 
15 	Grupprum 

15 
Projektrum 

30 

--Kpr 
1,5  

Torg/ 
verkstadskok 

100 
.1 	I 	 

(delbart) 

pr 
15   	

Kpr 
15 

Groventre 

40 

-Kpr 	 
15  

Kpr 
15  

Admininstration 

120 
Kok 

100 

F-Kpr 
_15 

Groventre 

40 

Projektrum 

30 
Grupprum ' 

15 
	

Skotrum 

Grupprum 
	15 

15 
Projektrum 

30 

Lo
ka

le
r  

i p
la

n  
2 

Projektrum 

30 
Grupprum 	 Atelje/ 

15 	Skotrum 	all rum 
Grupprum l 	15 	60 

15 
	 (delbart) 

Projektrum 

30 

Atelje/ 
allrum 

60 
(delbart) 

Atelje/ 
allrum 

60 
(delbart) 

Programhandlingar for pedagogiska lokaler 	 Illustration forskola 144 barn 

TENGBOM 2015-03-02 rev. 2015-10-01 



Programhandlingar for pedagogiska lokaler 

  

Illustration lagstadium 4 klasser 120 barn 

     

Grupprum 
15 

Grupprum 
15 

Larosal Larosal Larosal Larosal 
60 60 60 60 

Grupprum Grupprum 
15 15 

Larosal 
60 

Stodutrymme 
for F-klass 

   

Specialsal 
80 

Kombinerad specialsal/ 
ovningsamnen 

samt fritids 

Stod-
undervisn 

20 

Grupprum 
30 

 

   

     

 

III 	TENGBOM 2015-03-02 rev. 2015-03-13 

 



Larosal 
60 

Larosal 
60 

Larosal 
60 

Larosal 
60 

Grupprum 
15 

Grupprum 
15 

Grupprum 
15 

Grupprum 
15 

F 

Grupprum 
15 

Grupprum 
15 

Larosal 
60 

Stodutrymme 
for F-klass 

Specialsal 
80 

Kombinerad 
specialsal/bvningsamnen 

Stod-
undervis 

20 

Larosal 
60 

Larosal 
60 

Grupprum 
30 

Programhandlingar for pedagogiska lokaler 	 Illustration 	och mellanstadium 6 klasser 180 barn 

TENGBOM 2015-03-02 



Slojd 2 
80 

Maskiner & 
virkesfrd. 

20 

Metall 
10 

Slojd 2 
80 

M6larrum 
10 

Vatrum 
20 

Programhandlingar for pedagogiska lokaler 	 Illustration traslojd 

NI TENGBOM 2015-03-02 rev. 2015-04-22 



       

Undersokning 
15 

 

Skolskoterska 
10 

 

Kurator 
10 

 

Psykolog 
10 

       

Rwc (Vantrum) 

Programhandlingar for pedagogiska lokaler 	 Illustration elevhalsa 

Konferens 
15 

Vila 



Grupprum 
10 

Grupprum 
10 

Bild 

Dator-
bearbetn. 

15 
90 

Frd 
10 

Musik 
80 

Frd 
15 

Programhandlingar for pedagogiska lokaler 	 Illustration bild - musk 

Scen 	 Skolrestaurang 

Mill TENGBOM 2015-03-02 rev. 2015-03-23 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

