
Välkommen 
till Abborreskolan i Arboga! 
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Trygghet

Trygghet är en grundförutsättning för utveckling 
och lärande.

Skolan ska sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som ger trygghet, vilja och lust av att 
lära.

Verksamheten kännetecknas av ett tillåtande 
klimat där alla vågar pröva, utmana sig själv och 
vågar uttrycka sina tankar och sin identitet.

Alla i skolan ska känna sig välkomna, ingå i en 
gemenskap och känna tillit till de vuxna och andra 
barn och elever.

Barn och elever ska uppleva att det inte finns 
några otrygga platser och miljöer i skolan.

Hållbarhet

Skolan ansvarar för att varje barn och elev får 
förutsättningar och kunskaper för att kunna 
ta ansvar för en god arbetsmiljö och hållbar 
utveckling.

Undervisningen ska präglas av hållbara kunskaper 
över tid, vilket betonar vikten av att barn och 
elever ska få utveckla de förmågor, värden och 
kunskaper som anges i styrdokumenten.

Social hållbarhet bygger på förtroende och 
tillitsfulla relationer mellan barn, elever, personal 
och andra vuxna på skolan, vilket är gynnsamt för 
både barnens och elevernas sociala utveckling och 
kunskapsutveckling.

Organisatorisk och ekonomisk hållbarhet innebär 
att skolan ska vara tillräckligt stor för att kunna 
erbjuda utvecklingsmöjligheter och goda arbets- 
och anställningsförhållanden.

Mångfald

Skolan är en social och kulturell mötesplats 
som har en möjlighet och ett ansvar att stärka 
förmågan, att förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingar.

Olikhet är en tillgång, för alla som arbetar i skolan.
Mångfald berikar vår verksamhet med nya 
kunskaper och insikter.

Undervisningen ska genomsyras av en mångfald 
av pedagogiska metoder för att kunna möta alla 
barn och elevers olika förutsättningar och behov.

Tillgänglighet

Tillgänglighet är det förutsättningar som krävs för 
att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i 
en inkluderande skolverksamhet.

Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet 
innebär att anpassa den sociala, pedagogiska 
och fysiska miljön i relation till barns och elevers 
lärande.

Lärmiljön ska vara utformad så att alla barn och 
elever kan inhämta och utveckla de kunskaper och 
värden som anges i styrdokumenten.

Utdrag från Arboga kommuns dokument 
”Rumsfunktionsprogram samt krav vid nybyggnation av 

skola F3-9 daterat 2020-06-09”.



ABBORRESKOLAN_Programhandling 21.11.17 Sid 3(35)

S

Ett stenkast från 
stadskärnan

Skoltomten ligger strategiskt placerad i 
förlängningen, och i fonden av Östra Hamngatan, 
bara ett stenkast bort från Arbogas stadskärna. 

En ny stadsdel växer fram
Den nya skola kan vara startskottet på en 
omvandling av det gamla industriområdet till 
en ny attraktiv och levande stadsdel i öster. En 
stadsdel som i framtiden kan innehålla en mix av 
handel, kontor, utbildning och nya bostäder.
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Vasaparken

I ett grönt 
sammanhang
Skoltomten ligger inbäddad i ett park och 
grönstråk i väster och söder. I nordsydlig riktning 
finns Stureparken och Carl Bergmans park och i 
söder finns den vackra Arboga ån med möjlighet 
till gröna promenadstråk på båda sidor av åkanten. 

Angöring, parkering och inlastning
Skoltomten ligger lättillgängligt i nära anslutning 
till den större infartsvägen Stureleden. Från 
Stureleden är det enkelt att svänga vidare in på 
Fabriksgatan och nå skoltomten norrifrån.  

Gång- och cykelstråk
Elever som kommer gående eller på cykel kan 
angöra skoltomten både från öster, väster och 
söder via befintliga gång- och cykelstråk.
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Varierande skala 
och olika karaktär

Nära kontakt mellan 
stadskärna och skola

Skolgård i söder 
med utblick

Annonserande hörn
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Abborreskolans 
framsida

Abborreskolan är ett skolhus i ett till tre våningar 
med böljande taklandskap. Skolans framsida 
vänder sig ut mot Fabriksgatan och är väl synlig 
från långt håll då skolhusets högsta del är placerat 
i hörnet och annonserar sig ut mot Stureleden. 
Lite längre in på Fabriksgatan är idrottshallen 
placerad. Det är dubbelhög volym som är nedsänkt 
så att idrottshallen golv ligger en våning ner och 
den övre delen ryms i enplansvolymen ovan mark.

Välkomnande entréplats
Mot Fabriksgatan finns en generös och 
välkomnande entréplats som blir skolans naturliga 
mötesplats för elever, föräldrar, föreningsliv och 
arbogabor - alla ska känna sig välkomna!

På entréplatsen är skolans huvudentré och 
kvällsentré till idrottshallen placerad. Här finns 
också plats för social samvaro droppoff och 
cykelparkering.
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Abborreskolans 
gröna insida

Mot skolgården och den gröna insidan skapar 
skolbyggnaden ett skyddat och soligt hörn med 
utblick ner mot Arbogaån. Skolhuset är i tre 
våningar högst upp på tomten och sammankopplat 
i vinkel med en lägre tvåvåningsvolym ner 
mot vattnet. När man kommer gående eller på 
cykel från Arbogas stadskärna kommer man se 
Abborreskolan ligga och glimma i fonden.  

Närhet mellan inne och ute
Alla entréer till hemvisterna är placerade på 
skolhusets insida så att det finns en omedelbar 
närhet mellan ute och inne. Det ska vara enkelt 
för eleverna att röra sig mellan den invändiga 
pedagogiska lärmiljön och den utvändiga 
lekmiljön. All forskning inom social hållbarhet 
visar tydligt på rörelsens betydelse för lärande och 
utveckling. Det är därför viktigt att uppmuntra till 
rörelseglädje och göra det till ett naturligt inslag 
att komma ut och leka under hela skoldagen. 

Skolgård + publik park = sant
Skolgården är tänkt att kunna samutnyttjas. 
Under dagtid är det en skolgård för eleverna och 
på kvällar och helger omvandlas skolgården till en 
park och aktivt publikt rum för alla i Arboga. Här 
kan man leka, spela brännboll, ha picknick eller 
åka pulka under vinterhalvåret. 
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Inspirationsbilder utemiljö
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Koncept utemiljö

Skolgårdens koncept har hämtat inspiration från 
Arbogaån med vattenbubblor, vattendroppar 
och ringar på vatten. Konceptet bygger på cirklar 
som markerar platser, aktiviteter och grönska 
samtidigt som de väver in i varandra och skapar en 
lekfull miljö som uppmuntrar till rörelseglädje.  

Skoltomten, som sluttar svagt ner mot ån, 
terrasseras på ett lekfullt sätt. Sittgradängerna 
skapar kanter runt aktivitetsytorna som bjuder 
in till interaktion och möjlighet till att både vara 
aktiv och passivt deltagare i aktiviteterna. 
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F-6 + särskola
13 750 kvm

7-9/park
4 515 kvm  

68 p-platser

7 p-platser ”puss&skjuts”
14 p-platser

5 st angöring buss

2 p-platser 
”puss&skjuts”

2 hkp-platser + 
1 angöring skolskjuts

2 st angöring buss  
(lastzon) Skolans utemiljö

Skolgård åk F-6
Skolgården för F-6 och särskolan får en tydlig 
inramning i form av häckar och stängsel eller 
plank. Med flera entrépunkter till skolgården 
vänder sig skolan åt alla håll och det lätt att röra 
sig igenom gården istället för att uppleva den 
som en barriär. Skolgården kan samnyttjas av 
skolan och stadens invånare. På dagtid fungerar 
den som en skolgård och på kvällar och helger 
som ett aktivt publikt rum med sport-, lek- och 
aktivitetsytor. Även gräsytan som idag används 
för medeltidsveckan kommer i framtiden att 
kunna nyttjas till detta. 

Skolgård åk 7-9
Skolgården för 7-9 är en öppen parkmiljö som 
kompletteras med häng och aktivitetsytor. Ett 
nytt stråk genom parken leder fram till skolan 
och kopplar även samman flera omgivande stråk i 
staden.  

Friyteutredning 
Årskurs      Antal elever      Friyta/elev      Total yta  
F-6            425        30,2             12 850 
Särskola              30        30,0                   900
7-9/park            225                      20,0                4 515 
            680                                             18 265

Parkeringsutredning
Enligt parkeringsnormen för Arboga kommun ska 
det finnas 10 st bilparkeringsplatser per 1000 kvm 
BTA samt 35 st cykelparkeringsplatser per 1000 
kvm BTA. 

För Abborreskolan innebär det att det ska finnas 
91 bilparkeringsplatser inkl 2 hkp-platser samt 
317 cykelparkeringsplatser. 

I förslaget finns 82 bilparkeringsplatser, 9 
p-platser ”puss&skjuts”, 2 hkp-platser, en 
angöringsyta för liten skolbuss/taxi samt 
317 cykelparkeringsplatser. Det finns även 
angöringsplatser för 7 st bussar, varav en även 
nyttjas som lastzon. 

Översvämningsrisk 
Heldragen blå linje motsvarar område som sätts 
under vatten vid en översvämningsrisk som 
statistiskt sett inträffar 1 gång på 200 år. 
Streckad blå linje motsvarar områden som sätts 
under vatten vid en översvämning som motsvarar 
ett tänkbart värsta scenario som kan inträffa pga 
naturliga faktorer. 
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Y SKOLA I KV ABBORREN ARBOGA 6 80-8
10 elever

GEMENSAMT
ÖVRIGT

NÄRA LÄRMILJÖ
8 hemvister

4-6

4-6
4-6

särsk

 F-3

F-3
GEMENSAM
LÄRMILJÖ7-9

 7-9
Dimensionerande 
fakta

På Abborreskolan ska det finnas plats för följande 
verksamheter:

• Två paralleller åk F-3
• Tre paralleller åk 4-6
• Tre paralleller åk 7-9
• Särskola åk 1-9

På skolan kommer det att gå ca 650 till 780 elever 
i grundskolan beroende på om det går 25 eller 30 
elever per klass, och 30 elever i särskolan. Årskurs 
F-6 organiseras i hemvister där en parallell finns 
i varje hemvist medan årskurs 7-9 placeras i två 
hemvister. Särskolan har en egen hemvist. Totalt 
kommer det att finnas åtta hemvister på skolan. 
Årskurs F-3 ska ha sin fritidshemsverksamhet 
placerad i hemvisten medan årskurs 4-6 går till en 
annan lokal ett stenkast bort. 

Vi delar in verksamhetens lokalbehov i tre olika 
lokaltyper; den Nära lärmiljön som innehåller 
skolans hemvister, den Gemensamma lärmiljön 
som innehåller speciallokaler och publika 
lokaler, samt Gemensamt övrigt som innehåller 
personalytor och andra ytor som inte direkt tillhör 
elevernas lärmiljö.
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Den nära lärmiljön,
två hemvister åk f-3

På Abborreskolan finns det två hemvister för 
årskurs F-3 för totalt 200-240 elever. I varje 
hemvist finns det två kapprum med torkrum, fyra 
hemklassrum, grupprum, två lärararbetsrum och 
lokaler för fritidshemsverksamheten. Förslaget 
följer Arboga kommuns rumsfunktionsprogram.

x2
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Den nära lärmiljön,
tre hemvister åk 4-6

På Abborreskolan finns det tre hemvister för 
årskurs 4-6 för totalt 225-270 elever. I varje 
hemvist finns det ett kapprum med torkrum, tre 
hemklassrum, grupprum, två lärararbetsrum och 
en öppen ateljé. Fritidshemsverksamheten bedrivs 
i separat lokaler utanför skolan. Förslaget följer 
Arboga kommuns rumsfunktionsprogram.

x3
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Den nära lärmiljön,
två hemvister åk 7-9

På Abborreskolan finns det två hemvister för 
årskurs 7-9 för totalt 225-270 elever. Varje hemvist 
har ytor för elevskåp, tre basrum, grupprum, två 
lärararbetsrum och en öppen studiearbetsyta. 
Vi föreslår också att skolans laborationslokaler 
placeras i nära anslutning till hemvisterna i 
årskurs 7-9 för optimal samverkan. 

Nio hemklassrum blir sex basrum
I årskurs 7-9 bedrivs en stor del av undervisningen 
i no-lab och speciallokaler. Om dessa elever 
ska ha hemklassrum byggs ett omfattande 
lokalöverskott in i skolan. Vi har utifrån Arboga 
kommuns timplansberäkning för 20/21 och 
räknat fram lokalbehovet för årskurs 7-9 för alla 
ämnen där undervisning ska ske i ett neutralt 
undervisningsrum och inte i en speciallokal. 
Det totala lokalbehovet motsvarar då 5,9 
undervisningsrum. Skolans totala lokalbehov för 
no-ämnet är 1,45 lablokaler.

Vi föreslår därför att det ska finnas totalt sex 
basrum, tre i varje hemvist i nära anslutning till 
två no-lab. I basrummen kommer det att finnas 
totalt 7 timmar och 5 minuter ledig tid per skoldag 
och i laborationslokalerna totalt 2 timmar och 26 
minuters ledig tid per skoldag.

x2
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Gemensam lärmiljö

Den gemensamma lärmiljön på Abborreskolan är 
till för alla elever på grundskolan men ska även 
rymma särskolans elever och ett antal elever 
som kommer från andra skolor för undervisning 
i specialsalarna. I vårt förslag har vi utgått 
från Arboga kommuns timplansberäkning för 
20/21 och därefter lagt på lokalbehovet för 
grundsärskolan och de externa eleverna.

Verkstäder för slöjd och teknik
Skolans totala lokalbehov i slöjdämnet är 1,06 
slöjdlokaler och för teknikämnet 0,48 tekniklokal. 
Förutom detta tillkommer ett lokalbehov för 
särskolan på totalt 185-245 minuter per vecka och 
för externa klasser på 170 minuter per vecka. 

Vi har ritat in två verkstäder där vardera 
verkstad har en del för textilslöjd och en del för 
trä- och metallslöjd. Vi föreslår att delen för 
trä- och metallslöjd blir kombi som även rymmer 
teknikämnet. Enligt våra timplanberäkningar 
innebär det att all undervisning i slöjdämnet och 
teknikämnet kan placeras i lokalerna och att det 
ändå kommer finnas 1 timme och 27 minuter ledig 
tid per skoldag. 

Idrottslokaler
Enligt våra timplanberäkningar kommer det 
endast att finnas 32 minuter ledig tid per skoldag 
i idrottshallen när all verksamhet är inlagd. Vi 
har därför lagt in en extra idrottslokal i form 
av ett träningsgym så att verksamheten kan 
schemalägga tre lokaler i idrottsämnet.

BIBLIOTEK

IDROTTSHALL
Sportplan 40x20 (delbar)

Träningsgym

HEMKUNSKAP

MATSAL

MUSIK

VERKSTAD
TX

TM/Teknik 

VERKSTAD
TX

TM/Teknik 

BILD

NO
lab

NO
lab
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Förslag huvudentré

Direkt innanför skolans huvudentré är  
receptionen placerad. Där kan man som besökare 
få hjälp att hitta information om skolans lokaler. 
Vidare in öppnar sig skolans torg och centrala 
mötesplats som är placerat i direkt anslutning 
till elevernas café och matsal. Från torget är det 
en fantastisk utsikt över skolgården och den 
glittrande Arbogaån.
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Torget

Torget är skolans självklara knutpunkt och 
mötesplats. Det ska vara en flexibel plats anpassat 
efter verksamheternas olika pedagogiska behov. 
Stor vikt har lagts på balansen mellan överblick, 
trygghet, ljudmiljö och samverkan.

Abborreskolans torg är ett torg som spänner 
över två våningsplan och är sammanbunden 
med en generös sittrappa med gradänger. På 
entréplanet är torget placerat vid huvudentréen, 
elevcafé och matsalen. Detta är torgets aktiva zon 
där samlingar, presentationer, uppträden eller 
filmvisningar kan ske. På andra våningen finns 
biblioteket och torgets lugnare delar.
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PLAN 1

ENTRÉ
Årskurs 4-6

ENTRÉ
Årskurs 7-9

ENTRÉ
Särskola

Kvällsentré
idrott

Inlastning storkök

ENTRÉ
Årskurs 4-6

HUVUDENTRÉ

ENTRÉ
Årskurs F-3
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HUVUDENTRÉ OCH TORGET

Kvällsentré
idrott

Inlastning storkök

HUVUDENTRÉ

ENTRÉ
Särskola
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HEMVIST F-3 OCH 4-6

ENTRÉ
Årskurs 4-6

ENTRÉ
Årskurs F-3
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HEMVIST SÄRSKOLA OCH TRÄNINGSKOLA

SÄRSKOLA

ENTRÉ
Årskurs 4-6

ENTRÉ
Årskurs 7-9

ENTRÉ
Särskola
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PLAN 0
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IDROT TSLOK ALER
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PLAN 2

HEMVIST 4-6

GEMENSAM LÄRMILJÖ

HEMVIST 4-6

HEMVIST F-3
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HEMVIST ÅK 4-6

HEMVIST ÅK 4-6
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TORGET OCH SPECIALLOK ALERNA

GEMENSAM LÄRMILJÖ
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PLAN 3

HEMVIST 7-9

HEMVIST 7-9 LAB
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HEMVISTER ÅK 7-9 OCH LAB

HEMVIST 7-9

HEMVIST 7-9 LAB
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SEKTION A-A

SEKTION B-B



ABBORRESKOLAN_Programhandling 21.11.17 Sid 31(35)

Inspirationsbilder fasad 1
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Inspirationsbilder fasad 1
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Sammanfattning

Alla ytor som redovisas i sammanställningen 
nedan är angivna i kvadratmeter LOA, dvs 
lokalarea. Det är den ytan som verksamheten 
använder. I lokalarean ingår ej fastighetsrelaterade 
ytor såsom teknikrum. 

Grundskola   
Lokalarea kvm  7 320
Antal kvm/ elev      9,4

Särskola
Lokalarea kvm     700

Idrott
Lokalarea kvm  1 650

Total lokalarea kvm 9 670 


