
Skolan utformas först och främst för att vara en plats där eleverna trivs, men även för att främja deras 
välmående, integrera de olika åldersgrupperna , förbättra den lokala och globala miljön och ge alla en 
jämlik möjlighet till kunskap och rörelse. I syfte att uppfylla detta har skolan ett bibliotek, solpaneler, 
stora fönster, ett växthus, en stor idrottsal, ett mindre gym samt en danslokal, en multiplan och en stor 

skolgård med olika lekställningar, klätterträd och bänkar. Många av skolans lokaler kan nyttjas av 
allmänheten, året om, för att maximera dess användning. Denna skola beräknas rymma ca 1200 

elever och stå klar år 2030. Det skulle vara den första i en ny generation skolor i Sverige, en plats där 
man enas i mångfalden. 
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Växthus
Här odlar eleverna 
tillsammans med 
personalen en del av 
maten som serveras i 
skolan.

Innerträdgårdar
I skolan finns två 
innerträdgårdar som bringar 
ljus in i lokalerna och 
underlättar även vistelse 
utomhus under korta raster. 
vilket har en uppiggande 
effekt som förhoppningsvis 
underlättar koncentration 
under lektionerna och leder 
till bättre studieresultat.

Gröna tak
Skolans tak täcks av gräs och andra 
växter, som verkar mot växthuseffekten, 
minskar oljud, ger en större biologisk 
mångfald och en mysig miljö.

Bibliotek
På skolan finns ett bibliotek i 
syfte att underlätta läsning, vara 
en trygg plats och göra skolan 
till en självklar del av samhället.

Transport
Vid skolan finns en 
busshållplats och cykelställ, 
både för elever och för de 
som besöker skolans öppna 
faciliteter.

Solpaneler 
Den delen av skolans väggar 
som är riktade mot solen täcks i 
solpaneler, som med hjälp av 
sin energi ger skolan en 
miljövänlig energikälla.

Fönster
Skolan har gott om fönster
för att släppa in ljus och 
skapa självuppvärmning. 

Lekplats
Skolan har en stor, mångsidig lekplats för 
att inspirera alla till rörelse. 

Idrott
Skolan har en stor idrottshall, 
ett gym och en danslokal. 
.Dessa lokaler kan även 
användas av det lokala 
föreningslivet.

Vatteninsamling
Skolan har ett eget vattensystem 
som tar vara på regnvatten.



Fönster
Skolan har även riklig mängd fönster 
för att skapa självuppvärmning, 
vilket sparar energi och därför är bra 
för miljön. Det ger även en trygg 
känsla där alla känner sig sedda. Det 
finns dessutom två stycken 
innergårdar, i syfte att få in mer ljus 
i lokalerna och väva in naturen i 
skolan, då det gör omgivningarna 
ännu mer trivsamma och 
miljövänliga.

Gröna tak
Gräs och andra växter frodas på skolans tak, i syfte att 
maximera solcellernas effektivitet, motarbeta 
klimatförändringarna och minska bullernivån, vilket skapar 
en mysigare samt mer attraktiv skolmiljö. På taket återfinns 
även växthus, där en del av skolans mat odlas av eleverna. 
Detta gör inte bara att skolan blir mer självförsörjande, 
ekonomisk och miljövänlig, utan arbetet skapar dessutom 
en gemenskap mellan eleverna och personal.

Skolgård
Skolans gård avgränsas med hjälp av skolans väggar, 
biblioteket och träd, samtidigt som det finns stora öppna ytor 
som leder in till skolan. Detta för att skapa en trygg atmosfär 
där alla känner sig trygga och uppmuntrade att vara med. Det 
finns en tydlig gräns för vad som är skolan, men parallellt 
bjuds allmänheten in till skolans offentliga faciliteter, 
exempelvis idrotts- och danshallen, gymmet, & biblioteket. 
Skolgården har en öppen disposition för att uppmuntra 
interaktion mellan årsklasserna, men träd utstakar zoner 
speciellt avsedda att passa olika åldrar i syfte att skapa 
trygghet. Skolgården är stor och mångsidig för att säkerställa 
att alla hittar något som de uppskattar och stimuleras av, för att 
öka deras aktivitet. Det finns allt från  klätterställningar, en 
multiplan, träd och annan vegetation ämnade för klättring  
samt gott om samt fria ytor för att uppmuntra eleverna till 
rörelse. Självklart finns även bänkar där man kan vila och ta 
det lugnt med varandra. 

Bibliotek
På skolans område finns 
ett bibliotek, vilket 
bildar en trygg atmosfär 
samtidigt som det gör 
platsen till en naturlig 
del av samhället. Det 
ger tillgång till bättre 
studiematerial samt
underlättar läsning på 
fritiden för alla, oavsett 
socioekonomisk 
bakgrund.

Solpaneler
Skolans väggar  som riktas mot 
solen täcks i solpaneler. Detta är 
sannerligen en investering för 
framtiden då det är en 
miljövänlig energikälla, som på 
sikt även är ekonomiskt 
gynnsam för skolan eftersom att 
man inte behöver köpa 
utomstående el. 

Vatteninsamling
Skolan har ett eget vattensystem med 
regnvatten som kan brukas för odling, 
toaletter och annat där 
vattenförbrukningen är stor, och 
användningen egentligen inte kräver den 
fina rening det får i det kommunala 
systemet. Vattenrännor och stuprör leder 
vattnet till ett enklare reningssystem 
med kolfilter, och sedan vidare mot en 
tank där det förvaras tills användning. På 
så sätt effektiviseras användningen av 
energi, reningsmedel och vatten.

Idrottshall
Förutom en modern och fräsch idrottssal som kan delas i tre delar, och 
omklädningsrum så finns även ett gym samt en dansstudio. Detta i syfte att 
göra idrotten till en mer allsidig plats där varje elev trivs och dessutom även 
möjliggöra allmänheten att ta del av lokalerna efter skoltid. 

Skolkök
Skolköket finns i mitten av 
skolan, mellan de två 
innergårdarna, för att ge en 
öppen och trygg miljö. All mat 
som serveras bör vara vegetarisk 
då fördelarna med denna kost 
står klara - det är bra för hälsan, 
och miljön. Då vegetarisk mat 
dessutom är billigare än 
köttbaserad sådan finns 
dessutom mer pengar att satsa på 
matens kvalitet.     

Källsortering
Källsorteringssystemet är 
väletablerat inne och ute på 
skolan för att underlätta 
miljövänliga släng-vanor, 
samt en renare skola, vilket 
dessutom gör det till en 
trevligare plats.

Transport
Vid skolan finns en 
busshållplats samt ett flertal 
cykelparkeringar
för att främja miljövänliga 
transporter.  
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