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Funktionsprogram Uddevalla grundskola 

Bakgrund - om funktionsprogrammet 
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän! Allt fler upptäcker Uddevalla som en 

attraktiv plats att bo och leva i. Kommunen växer stadigt och har idag cirka 58 000 invånare. 

Uddevalla har med sin placering vid hav, skog och fjäll en omväxlande och vacker natur. 

Handeln är stark och kommunen har ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och 

samverkan.  

 

De kommande åren behöver Uddevalla bygga nya grundskolor. Funktionsprogrammet för 

grundskolan beskriver den pedagogiska verksamhetens behov och krav vid nybyggnation. Det 

ska användas i byggprocesserna för att skapa likvärdighet och ökad effektivitet vid samverkan 

mellan “processens parter” såsom skola, samhällsbyggnad, arkitekt och byggföretag. 

Funktionsprogrammet måste vid alla byggnationer kompletteras med andra dokument såsom 

lokalprogram1 samt ta hänsyn till andra lagar och riktlinjer. 

 

Utgångspunkten i funktionsprogrammet är att skapa bästa möjliga skola för den enskilda 

eleven. Skolans lokaler ska ge fysiska förutsättningar för lärande, social interaktion, trygghet 

och hälsa. Den utformning av skola som vi beskriver i funktionsprogrammet utgår från att vi 

fortsätter bygga skolor med hemområden2 och att lärarna organiseras i arbetslag. 

Lärandesituationerna behöver anpassas efter den enskilda eleven, gruppens behov och dess 

förutsättningar. 

 

Detta program är uppdelat i två delar där ena delen beskriver Skolhusets kvalitéer. Detta 

avsnitt är en allmän beskrivning av miljöerna ur ett tillgänglighetsperspektiv och hur de ska 

upplevas av brukare och gäster. Den andra större delen är en beskrivning om vilka ytor och 

rum som måste finnas och hur de ska utformas. Vilka ytor som är gemensamma, till för 

eleven eller för annan funktionalitet som exempelvis vaktmästeri eller kök. När vi kommer till 

avsnittet Gemensamma utrymmen läses detta som att läsaren var på besök på skolan där man 

rör sig från entrén in genom lokalerna. 

  

                                                      
1 Lokalprogrammet innehåller detaljer såsom rumsfunktioner, ytor och andra detaljer, se bilaga 1 och 2.  
2 Se sid 13 
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Skolhusets kvalitéer 
Det finns idag kunskap om och medvetenhet kring att beroende på vad vi vill uppnå i det 

pedagogiska arbetet, med fokus på elevernas lärande och utbildning, så använder vi olika 

miljöer och verktyg. Det innebär att undervisning och lärande idag även bedrivs utanför 

klassrummet, i grupprum, arbetstorg, ateljéer och i utemiljön. Fritidshemmens verksamhet är 

också en integrerad del av skolan vilket ställer särskilda krav på lokalerna. 

 

Viktiga kvalitéer som styr de pedagogiska förutsättningarna i skolhuset är materialval, 

ljusinsläpp och rumsliga proportioner.  

Flexibilitet 

Flexibilitet är ett ledord för alla Uddevalla grundskolors lokaler som nybyggs eller tillbyggs. 

Det innebär att lokalerna ska vara omställningsbara både i vardagsarbetet men också över tid. 

I vardagen innebär det att man ska kunna använda samtliga lokaler till en mängd olika 

funktioner. Detta för att en modern skola kräver detta, men också för att beläggningsgraden av 

skolans samtliga rum ska vara hög. Även möblering ska vara flexibel så att elever både kan 

arbeta enskilt, i grupp eller i projekt då det krävs. 

När det gäller flexibilitet över tid måste skolan kunna ställa om sin verksamhet utifrån antalet 

elever samt vilken pedagogik skolan riktar in sig på. Rent praktiskt ska vi därför sträva efter 

att inte ha bärande innerväggar eller ha avlopp och vatten sticka upp mitt i lokalerna. Om 

barnkullar minskar över tid ska lokalerna även kunna användas till annan extern verksamhet. 

Alla lokaler ska dessutom ha tillgång till adekvat utrustning för digitalt arbete och lärande 

samt wifi. 

Material 

En skolbyggnad ska vara hållbar ur ett livscykelperspektiv och därför uppfylla högt ställda 

tekniska krav, tåla slitage och solljus, hindra brandspridning, dämpa ljud, isolera mot 

vinterkylan, inte kosta för mycket eller avge skadliga emissioner3.  

 

En skola består av mängder av olika sorters material. Dessa har en stor inverkan på den 

upplevda trivseln i rummet. Barn och vuxna upplever rummet med alla sinnen. Ögonen ser 

former, ljus och färg, våra fötter känner om golvet är hårt eller mjukt och ljudet som når 

öronen förändras av hårda eller mjuka material och rummets höjd. Värmestrålningen som når 

vår hud blir olika vid en solvarm trävägg eller en kall källarvägg av betong.  

Det är viktigt att både färg, form och materialval samspelar för att skapa en trygg och 

utmanande lärmiljö. 4 

 

 

                                                      
3 Kemiska ämnen som avges från material, från produkter eller processer. 
4 Här finns lagar och kommunens riktlinjer att följa.  
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Rumsliga proportioner 

I Uddevalla grundskolors lokalprogram5 redovisas rummen i minsta användbara 

kvadratmeter. Förutom att titta på själva ytmåttet bör vi också beakta de rumsliga 

proportionerna. Ett mer kvadratiskt rum upplevs ofta som lugnare och mer användbart än ett 

mer avlångt. Samtidigt kan variation mellan rummen vara bra för verksamhetens flexibilitet. 

Stora rum med högt i tak kan blandas med mindre, mer intima rum, med lägre takhöjd. Man 

kan med fördel också dela av stora rum med vikväggar, detta möjliggör en flexibilitet mellan 

det stora och mindre rummet. Skolor är ofta komplexa byggnader och kan vara svåra att 

orientera sig i. Utformningen styr möjligheten att överblicka och byggnadens begriplighet. Att 

som besökare hitta dit man ska är av största vikt. En tydlig entré varifrån man kan orientera 

sig i byggnaden är därför viktigt. Här bör även finnas en tydlig schematiska bild av skolans 

lokaler samt var viktiga funktioner finns. Detta underlättar även skolans säkerhetsarbete. 

Ljus 

För att skapa de bästa arbetsmiljömässiga förutsättningarna finns det tydliga normer kring 

ljusstyrka och tillgång på dagsljus. Förutom att dessa krav ska uppfyllas är det av största vikt 

att även dagsljusets kvalité uppmärksammas. Tillgång till dagsljus och att kunna titta ut har 

stor betydelse för verksamhetens kvalité samt hur en byggnad uppfattas. En smalare byggnad 

ger ett bättre och jämnare ljusinflöde medan en mer kompakt byggnad ger sämre och mer 

ojämnt fördelat ljus. 6 

Tillgänglighet 

Fysisk och psykosocial funktionsvariation 

Funktionsnedsättning som vi idag betecknar funktionsvariation kan till exempel vara nedsatt 

rörelse-, syn- eller hörselförmåga. Dessutom har vi i våra lokaler individer med andra besvär 

som vi måste ta hänsyn till när det gäller tillgänglighet. Detta kan exempelvis vara ett 

psykosocialt handikapp. Detta kan leda till brister i orienteringsförmåga som kan försvåra vid 

till exempel en utrymning7. Personer med funktionsvariation ska kunna använda de 

arbetsplatser hen arbetar i samt andra platser som man behöver besöka under skoldagen. Ett 

inkluderande synsätt skall råda. Vikt behöver också läggas på utomhusmiljön i form av 

belysning och tillgänglighet till lekutrustning.  

 

Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga innebär främst att det ska vara möjligt 

att förflytta sig självständigt och säkert i skolmiljön. Golvbeläggningen bör vara plan och fast, 

rullstolsramp eller hiss kan behövas. Handikapptoaletter och automatiska dörröppnare ska 

finnas. 

 

Skollokalernas planlösning, formgivning, akustik, möblering och inredningsmaterial är av stor 

betydelse för orienteringsförmågan. Det är viktigt med väl genomtänkt skyltning, färgsättning 

                                                      
5 Lokalprogrammet innehåller detaljer såsom rumsfunktioner, ytor och andra detaljer, se bilaga 1 och 2. 
6 Här finns riktlinjer som ska följas, se lokalprogram bilaga 1 och 2. 
7 Se sid 7 
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och belysning. Det är lämpligt att speciellt markera utstående föremål och ordna med god 

ljuskontrast. För att underlätta för personer med nedsatt syn ska man markera dörrar och 

nivåskillnader med kontrasterande färger. Enkla och tydliga samband mellan lokalerna gör det 

lättare att orientera sig. Bra belysning är av vikt. 

 

En låg nivå på bakgrundsbuller underlättar för personer med nedsatt hörsel. För att uppnå det 

kan man välja möbler och inredning som både minskar uppkomsten av störande ljud och 

efterklangstiden, det vill säga som snabbare dämpar de ljud som uppstår. Man kan dessutom 

begränsa uppkomsten av ljud genom att använda tyst teknisk utrustning. Vid val av material 

är det viktigt att inte andra problem uppstår. Till exempel kan textilier och heltäckande mattor 

leda till allergiproblem.8 

Allergier 

För människor med allergier och besvär i andningsorganen innebär tillgänglighet att det kan 

vara möjligt att vistas i en miljö utan att drabbas av allergiska reaktioner. Det är viktigt att 

lokalerna och inredningen är lättstädade och har så få dammsamlande ytor som möjligt. 

Därför är det till exempel bättre med skåp än öppna hyllor. Det är också viktigt att lokalerna 

och inredningen består av lågemitterande material, det vill säga att de avger så lite kemiska 

ämnen som möjligt. 9 

Säkerhet och trygghet10 

Tillgänglighet handlar också om när skolan inte ska vara tillgänglig. En skola måste kunna 

reglera vilka som ska vara där och under vilken tid. För att skolan ska vara en trygg plats att 

vistas på kan skolan använda olika typer av tekniska lås som underlättar för öppnande, 

låsning, utrymning, inrymning, utestängning och brand. Dessutom är det av vikt att kunna 

dela in skolan i olika “celler” för att exempelvis underlätta för uthyrning av skolans lokaler. 

Alla skolor ska ha larmsystem. Dessa kan användas för att uppmana elever och skolpersonal 

att inta någon form av skyddsläge. Larmet bör bestå av en signal som hörs i skolan. Ibland 

finns olika signaler för olika ändamål, exempelvis ett för brand och ett annat för att inta 

skyddsläge. Numera har det emellertid blivit allt vanligare med larm som är kopplade till 

personalens och ibland även elevernas mobiltelefoner. Även så kallade tysta larm kan 

användas, framförallt vid inrymning om man måste inta skyddsläge. 

Inrymning innebär att barn, elever och personal stänger in sig i rum eller salar. Genom att låsa 

dörren och/eller barrikadera den blir det svårare för en eventuell gärningsperson att komma in. 

Inrymning är ingen garanti för säkerhet, men bidrar ofta till att förhindra att människor 

kommer till skada. En avgörande faktor för hur inrymning fungerar är lokalernas utformning. 

Eftersom varje skola har unika lokaler och verksamhet är det viktigt att ha funderat över den 

enskilda byggnadens utformning och hur en inrymning skulle kunna fungera. 

                                                      
8 Här finns lagar och regler att följa. 
9 Här finns riktlinjer att följa. 
10 Här finns både lagar, policys och riktlinjer att ta hänsyn till. 
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Utrymning innebär att barn, elever och personal lämnar lokalerna för att söka skydd. 

Utrymning görs alltid vid brand men kan också vara en lämplig metod när byggnaden av 

någon anledning inte ger bästa skyddet, exempelvis på grund av hur lokalerna är utformade. 

Utrymning bygger på bedömningen att gärningspersonen inte upptäcker de barn, elever och 

den personal som flyr bort från skolan eller förskolan. Utrymning kan också vara den 

lämpligaste åtgärden om gärningspersonen använder sprängämnen. 

Utrymning kan även vara den bästa metoden om barn, elever och personal redan befinner sig 

på gården eller i trapphus på väg in i byggnaden. Om dödligt våld pågår inne i byggnaden kan 

det vara bättre att fly bort från området.  "lock down-system" som stänger och låser alla dörrar 

kan vara ett sätt att skydda sig från obehöriga. 

Utestängning är ytterligare en metod som kan användas under vissa omständigheter är att 

stänga ute gärningspersoner från hela byggnaden. När det väpnade våldet pågår på gården, då 

kan det vara effektivt att stänga dörrar till byggnaden, hålla barn, elever och personal inomhus 

medan gärningspersonerna utestängs. Det är viktigt att inga barn och elever utestängs ihop 

med gärningspersoner. 

Uthyrning 

För att få god ekonomi i kommunens lokaler är det av vikt att dessa kan användas under 

annan tid än skoldagen. Specialsalar såsom idrottshall, slöjdsal eller hörsalar kan med fördel 

hyras ut till förening och allmänhet. Viktigt att tänka på här är att man kan begränsa områdena 

för uthyrning gentemot skolans lokaler. Detta kan göras genom att den som hyr når lokalen 

utifrån eller att man har skolans lokaler indelade i ”celler” med olika behörighet på nycklar 

för olika ändamål. 
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Gemensamma utrymmen 

Huvudentré  

Välkomna in genom huvudentrén. En gemensam huvudentré skapar gemenskap för hela 

skolan. Här passerar elever, personal och externa besökare som exempelvis vårdnadshavare 

och gäster. Det är viktigt att entrén är en tydlig primär ingång och skapar en känsla av 

välkomnande. 

Väl innanför dörrarna ges tydliga anvisningar om hur du tar dig till skolans olika funktioner. 

Integrerat i den luftiga och ljusa entréhallen finns en reception samt samlingsyta eller ett så 

kallat kunskapstorg. I anslutning till receptionen kan administrativa utrymmen också hittas. 

Från entréhallen kan du också ta dig direkt till skolans stora samlingssal/aula om sådan finns. 

Skolans matsal ligger också med fördel i anslutning till entréhallen. Finns elevcafé bör det 

också förläggas vid köket för att skapa samordningsvinster med exempelvis inköp och disk. 

Vi vet att entréhall, aula och skolmatsal är intressant för andra aktörer än skolan att använda. 

Därför vill vi kunna ge tillgång till dessa utrymmen utan att behöva öppna upp hela skolan för 

externa brukare utanför skolans verksamhetstid.  

Uddevalla grundskolors intention är att alla nybyggda skolor ska vara skofria. Om ytterskor 

inte används på skolan måste det självklart tillhandahållas funktioner som tossor och 

sittplatser för att byta till inneskor. Elever förvarar sina ytterskor i anslutning till hemområdet. 

Personalrum 

Personalrummet är ett rum för de anställda att vila i, fika och äta. Här ska det finnas plats för 

att hänga av sig sina kläder samt möjlighet till att låsa in mindre persedlar. Postfack, 

personaltoaletter och eventuellt vilrum finns här. Viktigt är att det är ljust, trevligt och 

inbjudande samt att alla får plats. Logistiken kring denna lokal är viktig då många kommer 

och går i ett sådant utrymme. Med fördel har vi också glaspartier här, så att man både ser in 

och ut i korridor. På så vis behöver inte elever knacka på om de inte ser den de vill ha tag på. 

Kommunikationsytor 

Detta är ytorna mellan entré, klassrum, hemområden och administrativa områden. Viktigt här 

är att det är lätt att orientera sig i skollokalerna samt att det inte finns en massa “gömda” 

utrymmen som personalen inte har uppsikt över, så kallade otrygga områden.  

Kommunikationsytor används också med fördel som uppehållsytor, det vill säga platser som 

möbleras för att bara sitta ner, samtala eller plugga. På så vis får man inte bara en mer trivsam 

och levande skola men också en bra nyttjandegrad av lokalerna. 
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Elevhälsa 

Elevhälsan ska finnas lättillgänglig för eleverna med väntrum där det skapas en känsla av 

avskildhet. Elevhälsan bör sitta tillsammans och i anslutning till rektor.  Det ska upplevas vara 

en trygg plats. Väntrummet ska inte vara ett genomgångsrum. Ett vilorum för personal och 

elev kan finnas i nära samband till skolsköterskan. Här ska finnas tillgång till kurator och 

psykolog och rum för dessa funktioner. Tillgång till eventuell förvaring för sekretessbelagt 

material ska finnas. Enskilda kontor för respektive profession, gemensamt konferensrum och 

ett samtalsrum är att föredra.11 

Kök och matsal  

Skolmåltiden är en viktig och pedagogiskt integrerad del av skoldagen. Allsidig och hälsosam 

kost, samt möjlighet att äta i lugn och ro är centrala beståndsdelar i elevens skoldag. En 

grundläggande förutsättning för en god måltidsmiljö är funktionella och väl planerade lokaler, 

för såväl beredning som servering. Köks- och matsalslokalerna ska bidra till en hög hygienisk 

hanterbarhet, samt en god arbetsmiljö för kökspersonalen.  

Även här är flexibiliteten viktig och användbarheten hög. Då matsalen är stor och ofta centralt 

placerad är det viktigt att lokalerna planeras för att kunna utnyttjas till annat då servering ej 

pågår. Exempelvis som samlings- eller undervisningslokal. På grund av detta bör även denna 

lokal utrustas med lämplig utrustning för ljud, bild och filmvisning. Möjlighet att förhindra 

tillträde till kök och andra delar av skolan gör att matsalen även kan hyras ut till 

allmänheten.12 

Skolans utemiljö            

Boverkets vägledning13; Gör plats för barn och unga ska vara vägledande för utformningen 

av utemiljön. Det kan dock finnas enskilda situationer då vissa krav inte går att leva upp till 

på grund av kommunens ansvar att kunna erbjuda skola för alla, detta kan exempelvis gälla 

vissa avsteg från antal kvadratmeter per elev. I dessa fall får skolan schemalägga 

rastverksamheten så att tillgängligheten ändå är god för alla elever. 

Utformningen av utemiljön behöver ha ett tydligt barnperspektiv. En god utemiljö bidrar till 

barns och ungas fysiska, kognitiva och emotionella utveckling. Det finns flera studier som 

visar att barn och unga rör sig för lite vilket kan leda till såväl fysisk som psykisk ohälsa. 

Därför behöver skolan kunna erbjuda utemiljöer som uppmuntrar till såväl fysisk aktivitet 

som socialt samspel och avkoppling. Ytan behöver vara tillräckligt stor och innehålla en 

mångfald av möjligheter, för att flera olika aktiviteter ska kunna pågå samtidigt utan att störa 

varandra. Utemiljön ska inte bara ses som ett utrymme för rasten utan också ett område att 

bedriva undervisning på.  

                                                      
11 Detaljer kring utformningen av elevhälsans lokaler finns i lokalprogrammet, se s 25. 
12 Här finns ett brett regelverk att hålla sig till såsom hygien, hantering av specialkost och annat att förhålla sig 

till. 
13 215:8 
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Även området i anslutning till skolgården behöver tas med i planeringen. Det finns mål i 

läroplanen, exempelvis i biologi, geografi och idrott och hälsa, som förutsätter undervisning i 

närområdet. Därför bör värdefulla omgivande miljöer sparas och integreras med skolans 

område. 

Grönska är viktigt för skugga, återhämtning och lärande. Om det är möjligt så bör vegetation 

som redan finns på platsen sparas. Höjdskillnader på tomten kan ofta vara en tillgång som 

stimulerar till rörelse och bidrar till att skapa olika rum på gården och bör därför sparas och 

utnyttjas så långt det går.  

Byggnaderna bör placeras och utformas så att de knyter ihop innemiljön med utemiljön. Man 

kan med fördel använda altandörrar från klassrum mot uterum. Grönska, djurliv och 

årstidsväxlingar ska helst kunna ses och följas inifrån och det ska vara lätt att komma ut för att 

bedriva undervisning utomhus. Att ha utsikt över grönska från klassrummet genererar positiva 

hälsoeffekter genom att minska stress och förbättra återhämtning för elever. På byggnadernas 

norrsida bildas slagskugga som gör området mindre attraktivt och därmed mindre använt. 

Buller bidrar till stress och minskar möjligheterna för utomhusundervisning. Därför bör buller 

från trafik minimeras genom att använda byggnaden som bullerskärm eller på andra sätt, till 

exempel genom gröna väggar14 avskärma ljudföroreningar.     

Att tänka på under framförallt det mörkare halvåret är god belysning utomhus. Det skapar 

trygghet, förebygger skador och kan bidra till att skapa rum i utemiljön. 

Skolgårdens funktioner 

Skolgården ska skapa en yttre miljö med en känsla av att man befinner sig inom skolans 

område, där obehöriga till skolan inte ska vistas under verksamhetstid. Här ska skolans 

identitet synas, vara enhetlig och harmonisk.  

Utanför skolgården skall det finnas en säker plats för hämtning och lämning av elever som 

kommer med bil. Dessutom tydliga parkeringar för bil, moped och cykel. 

Utemiljön behöver vara varierad och utmanande, för att ge barn och unga möjligheter att 

pröva sina gränser, bedöma risker och ta ansvar, så att de stärker tilliten till sin egen förmåga. 

Lika viktigt som möjligheten till fysisk aktivitet är platser som bidrar till sociala relationer, 

reträtt och återhämtning, oavsett ålder, kön eller funktionsvariation.      

     

Forskning visar att förekomsten av bollplaner framförallt främjar pojkars fysiska aktivitet 

medan förekomst av natur och skog på, eller i närheten av, skolgården främst främjar flickors 

fysiska aktivitet på en hälsofrämjande nivå.15 

Gården ska vara tillgänglig för alla elever och det ska vara lätt att orientera sig.  Skolgården 

bör delas in i tre zoner utifrån principen det trygga, det dynamiska och det vilda. Den trygga 

                                                      
14 Träd, häckar etc. 
15 Nyberg, 2017 
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zonen ligger närmast byggnaden och är lämplig för aktiviteter som behöver vuxenstöd som 

till exempel odling, snickrande och experiment. Utanför det trygga området är det lämpligt 

med ytor som uppmuntrar till rörelse. Längst bort från byggnaden finns det vilda området som 

är mer naturlikt och uppmuntrar till kojbygge, fantasilek och utformandet av egna platser. En 

miljö som varieras med öppna och slutna ytor blir mer spännande samt mer flexibel för olika 

slags temporära aktiviteter. Små byggnader som till exempel förråd kan användas för att 

skärma av och skapa rum. 

Det bör finnas tillgång till vatten för odling, lek och lärande och kan vara en del av 

dagvattenhanteringen. 

Lekredskap ska locka till fysisk aktivitet och pedagogisk verksamhet, minst ett av varje sort 

ska vara tillgängligt för barn med olika funktionshinder. Undersökningar visar att flera mindre 

lekredskap med olika funktioner placerade i vegetationen bidrar till högre kvalitet än ett större 

multifunktionellt redskap. Sol- och regnskydd i form av träd eller tak bör finnas så att 

skolgården kan användas oavsett väder, gärna i anslutning till matsalen.  

En skolgård med stor artrikedom i växtlighet och variation i design kan med fördel användas i 

undervisningen; till exempel en fjärilsrabatt som ökar den biologiska mångfalden eller 

odlingar som kan bli en viktig del av den pedagogiska verksamheten. Gråa asfaltsytor kan 

aktiveras genom målade mönster (till exempel solur, geometriska figurer) och fungera som 

dekoration samt för undervisning och lek. Ytor med sittplatser tillräckligt stora för att samla 

en klass och en iordningställd plats för matlagning ökar gårdens användbarhet i 

undervisningen.  

Skolgården ska kunna användas parallellt med undervisning inomhus, exempelvis bör inte 

ytor för bollsport vara nära fasader. Sittplatser tänkta för studier ska vara avskilda från 

rastverksamheten. Flertalet aktiviteter ska kunna ske parallellt på skolgården samtidigt utan 

att det skapas konflikt mellan dessa.  

Bibliotek 

Skolbiblioteket är en lagstadgad och naturlig del av en skola. Biblioteket bör ligga centralt 

beläget i skolan så att åtkomsten blir lätt för elever och lärare att använda i vardagen. 

Dessutom ska lokalerna inbjuda till läsning, vara lättorienterade samt ha ytor att sitta ner och 

studera vid.16 

Vaktmästeri och varuintag 

Vaktmästeri är en viktig funktion på en skola. Det är att föredra att vaktmästeriet har minst en 

egen yta med omklädningsrum som ligger på bottenvåningen gärna i närheten av 

administrationen.  

Andra ytor som vaktmästeriets vardag är en del av är angöringsytor av varutransporter till 

verksamheten. Viktigt här är främst att varuintag/lastkajer har en hög säkerhet för den 

                                                      
16 Innehållet i ett bibliotek är lagstadgat i skollagen. 
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anställde oavsett om det handlar om vaktmästare eller kökspersonal. Varuleveranser ska 

skiljas från skolgård/lekytor samt från zoner för hämtning och lämning.  Dessa ytor ska vara 

väderskyddade. 

Lokalvård 

Lokalvården är en viktig del av en institution som måste fungera för allas välbefinnande. 

Städskrubben ska finnas på varje våningsplan och ha plats för städvagn och material, vatten 

och avlopp, ho samt möjlighet att tömma städmaskiner i golvbrunn. 

Lokalvården behöver även en särskild städcentral, med plats för maskiner, vagnar samt 

material på hyllor och lastpall. En större städcentral ska ha vatten och avlopp samt möjlighet 

att ladda städmaskiner och tömma dem i golvbrunn. Städcentral kan med fördel placeras med 

samband till lastkaj. 

Lokalvårdens personal behöver tillgång till tvättstuga, med tvättmaskin och torktumlare för 

golvmoppar. Städutrymmen utformas utan trösklar. Lokalvårdens personal behöver tillgång 

till omklädningsrum med låsbara skåp, samt duschmöjligheter. Lokalvårdens personal delar 

pausrum med skolans.17 

Sopor och återvinning 

På skolan ska det finnas förutsättningar för att kunna källsortera, både inomhus i personalrum 

och klassrum, eventuellt elevcafé men också utomhus. På skolan bör det finnas soprum med 

minst sju fraktioner: brännbart, matavfall, förpackningar av plast, papper, glas, metall samt 

farligt avfall. Soprummet ska medge möjlighet att förvara farligt avfall åtskilt från annat 

avfall. I klassrum ska det finnas källsorteringslösningar för brännbart, papper och matavfall.18 

  

                                                      
17 Se även lokalprogram, bilaga 1 och 2. 
18 Se Uddevalla kommuns miljöpolicy. 
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Elevens utrymme 

Hemområdet - arbetslagets gemensamma område 

 

Nu har ni klivit in i den del av 

skolan som eleverna är mest i 

under sin skoldag. Hemområdet 
är hela den yta som ett arbetslag 

förfogar över. (Bilden till 

vänster är ett exempel och visar 

Källdalsskolan i Uddevalla). Här 

kommer du upptäcka klassrum, 
grupprum, arbetslagsrum, 

förråd och toaletter. Första 

rummet efter hemområdets entré 

är arbetstorget.   
 

Arbetstorget är en öppen yta 

som ansluter till fyra till sex 

klassrum. I arbetstorget finns 

också klädhängare med hyllor 

alternativt skåp. Eftersom endast 

inneskor används i skolan finns 

här också utrymme för att 

förvara ytterskor.  Med fördel 

bör också en utomhusyta 

inkluderas i hemområdet, för lek 

och undervisning.  

 

Hemområdet är planerat för att eleverna i arbetsenheter om ett antal klasser ska känna en 

tillhörighet och trygghet. Primärt är det samma arbetslag med lärare som undervisar alla 

elever inom hemområdet. Arbetslagets arbetssätt utgår från att kunna erbjuda eleverna ett 

varierat arbetssätt, enskilt och i olika gruppstorlekar. Möbleringen behöver vara flexibel och 

det måste finnas stöd för relevanta digitala verktyg i alla utrymmen.   

 

Toaletterna är placerade i närheten av personalens arbetslagsrum. På väg in till toaletten 

passerar du med fördel ett förrum. Denna yta är menad för att skapa en känsla av avskildhet 

även om uppsynen bibehålls. Om det ges möjlighet är det bra med flera toalettutrymmen inom 

hemområdet.   
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När du tittar dig omkring i det gemensamma arbetstorget ser du att eleverna synliggör sitt 

lärande genom utställningar och med stöd av både traditionella och digitala verktyg. Det kan 

vara i form av anslagstavlor, öppna väggar eller projiceringar digitalt på väggar. 

 

För att skapa en öppenhet och enkelt erbjuda en översyn är det i regel glaspartier i övre halvan 

av väggar och dörrar inom hemområdet. Den visuella kontakten mellan grupprum, klassrum 

och arbetstorg ger trygghet samtidigt som det signalerar att hela hemområdet är ett 

lärandeutrymme. Många elever kan behöva mer visuell avskildhet för att kunna delta i 

skolarbetet. Dessa elever tillgodoses genom möblering och användande av skärmar.  

Elever oberoende funktionsvariation ska ha tillgång till alla ytor och funktioner inom 

hemområdet.  

Arbetstorget - utanför grupprum och klassrum 

Utrymmet du befinner dig i är ämnat för att fylla en rad funktioner för eleverna. Några elever 

sitter och spelar kort på rasten medan andra sitter och bygger med lera vid ateljéborden. 

Någon elev sitter avskilt med sin dator och andra klär på sig ytterkläder för att gå ut till 

utemiljön. Karaktären på arbetstorget skiljer sig mycket åt beroende på vilken ålder 

hemområdet är till för. För de yngre åldrarna är hemområdet också fritidshemmets yta. För 

grundskolans äldre krävs en “vuxnare” inredning med mysiga häng-ytor och med kafé-känsla 

för att skapa relevans. Generellt är arbetstorget en inspirerande och spännande miljö som 

stödjer elevernas lärande, sociala samspel och känsla av trygghet.  

 

Arbetstorget är en ljus yta som släpper in dagsljuset. Det ger också en närhet till utemiljön 

och ger möjlighet att följa årstidsväxlingarna. Det får också gärna vara högre i tak än 

omgivande klass- och grupprum för att skapa öppenhet.  

Möbleringen och möblernas karaktär styr kvalitén på utrymmet i stort. Det behövs varierad 

möblering både för att skapa öppenhet och rumslighet. Elever ska hitta egna utrymmen men 

också kunna samspela två och två och i större grupper. En viktig yta blir den för kreativt 

skapande. Avgränsning med ljudabsorbenter kan krävas för att skapa en behaglig akustik.  

Klassrum och grupprum - hemområdets hjärta 

Från arbetstorget knackar vi på i ett av klassrummen. Via fönster i dörren eller vid sidan av den kan vi 

se vad som händer i klassrummet. Vi kliver in i det rum på skolan där det pedagogiska arbetet sker i 

störst utsträckning. Elevernas individuella behov och den dynamiska lärandeprocessen ställer krav på 

att klassrum och grupprumsfunktioner ska kunna anpassas och förändras. Anpassningen görs möjlig 

genom avskärmning och flexibel möblering.  Under en och samma lektion kanske eleverna både har 

en gemensam genomgång, gruppdiskussion och samtal i cirkel utan bord. Det ställer krav på att stolar, 

bord och skärmar är lätta att flytta runt. För att få störst utväxling av den digitala tekniken behöver 

varje klass- och grupprum ge möjlighet till projektion. Det är en fördel om material som används i 

klassrummet förvaras antingen på flyttbara vagnar eller i transparenta skåp i elevernas höjd.  

 

Elever från förskoleklass till år sex har ett hemklassrum medan högstadiets elever har sin bas i 

hemområdet och alternerar klassrum under skoldagen. Det ger möjlighet till specificering i 
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möblering av klassrummet. Det normala antalet grupprum är Ett per klassrum, men om det är 

möjligt är möjligheten till fler små rum att föredra. Framförallt till barn med särskilda behov. 

Fritidshemmet 

I hemområdet kan det med fördel finnas egna hemvister för fritidsverksamheterna. Egen 

hemvist för fritidsavdelningarna skapar också fler möjligheter för gruppindelningar. I de fall 

det finns ska dessa lokaler utformas så att det möjliggör att lokalerna kan samutnyttjas under 

skoltiden fram tills fritidsverksamheterna startar.  Det innebär en effektiv lokalanvändning. 

Hemområdet möjliggör gemensamma lokaler för både skol- och fritidshemsverksamheten. 

Utmaningen blir att skräddarsy lokalerna för båda dessa verksamheter, så att de kompletterar 

varandra och inte konkurrerar. Tillsammans erbjuder de allsidig utveckling och lärande för 

eleven under hela dagen. Fritidspedagogiken fungerar också som en brygga mellan 

undervisning i skolan och vardag hemma. De förmågor som sätts i fokus i fritidspedagogiken 

utgår mycket från socialiseringen och att samarbeta i mindre och större grupper. Aktiviteterna 

har ofta en mer praktisk dimension i relation till undervisningen under skoltid. Även om 

fritidsverksamheten ofta utgår från ett kollektivt görande måste det dock finnas utrymme för 

barnen att också dra sig undan och få vara ensamma. 

 

Barn i fritidshemmets verksamhet ska kunna delta både i egen lek och aktivitet och av 

personalen organiserad aktivitet. Här finns utrymme för lek, rörelse och reflektion samt 

skapande genom drama, musik, dans, bild och form. Tillgång finns till digitala verktyg. 

I den utemiljö som är en del av hemområdet finns också tillgång till material för utforskande 

och lek i utemiljön. Det förvaras i förråd eller låda utomhus. 

Arbetslaget 

Inom grundskolan organiseras lärare nästan uteslutande idag i arbetslag kopplat till en 

elevgrupp. Inom arbetslaget delar personalen på ansvaret för elevernas lärande och trygghet. 

Denna elevgrupp består oftast av ett antal klasser från en eller flera årskurser. Arbetslaget är 

också knutet till ett hemområde. Framgångsrika skolor präglas i hög grad av ett ledarskap som 

bottnar i ett demokratiskt kommunikativt och lärande förhållningssätt. Arbetslagen är en 

grundbult i denna ledningsstruktur.   

 

Alla i arbetslaget har en egen arbetsplats med möjlighet till förvaring. Företrädesvis samlas 

den pedagogiska personalens arbetsplatser i ett gemensamt utrymme i eller i anslutning till 

hemområdet. Här ska det finnas tillgång till utrymme att både kunna samtala och ha möten 

samt kunna gå undan och prata i telefon enskilt. Kopiering sker i kopieringsrum där det finns 

ventilation och ändamålsenlig förvaring. 19 

 

  

                                                      
19 Se lokalprogram bilaga 1 och 2. 
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Specialsalar 

Skolämnen som kräver mer av rummet 

För de praktisk-estetiska ämnena samt NO och Teknik har lokalernas utformning och 

utrustning stor betydelse för hur det pedagogiska arbetet kan genomföras. I undervisningen 

används en mängd olika material och många olika verktyg. Det är av stor vikt att material och 

verktyg kan förvaras och märkas på ett sådant sätt att det skapar god ordning, säkerhet och 

överblick. Inredning för förvaring har därför stor betydelse för hur det pedagogiska arbetet 

kan genomföras. Det finns ofta ett värde i att placera praktisk-estetiska lokaler i anslutning till 

varandra för att underlätta samarbeten och samnyttjande av lokaler.  

 

Lokalerna är relativt dyra att bygga och utrusta. Det är därför viktigt att de är välplanerade 

och välnyttjade. De praktisk-estetiska ämnena har ibland likartade lokal- och funktionsbehov, 

exempel kan vara ett gemensamt våtrum för bild- och textilslöjd, tvättutrustning som delas 

mellan textilslöjd och hem- och konsumentkunskap, gemensam utrustning för kopiering, 

grafisk framställning och exponering. Flera utav dessa rum bör också nyttjas av andra 

skolämnen, detta måste tas hänsyn till vid byggnation. Som ett exempel på detta bygger vi 

inte laborationssalar med gas eller vatten mitt i lokalen utan utefter väggarna. 

 

Det ska finnas avsedda platser på skolan för upphängning eller utställning av elevarbeten. 

Utställningsytor kan vara i arbetstorg, större eventuella kunskapstorg eller i gemensam yta för 

praktisk- estetiska ämnen. 

 

Kan funktioner delas mellan ämnena är det möjligt att för samma kostnad uppnå bättre 

arbetsfunktioner och utrustning. 

 

Slöjd utgör ett gemensamt ämne i grundskolan vilket innebär att eleverna arbetar med att 

kunna kombinera material som trä, metall och textilier. Lokalerna för trä- och metallslöjd och 

textilslöjd ska därför prioriteras ligga i närheten av varandra.  

 

I mindre skolor riskerar rummen bli underutnyttjade. För små skolor finns goda exempel på 

kombinationssalar, exempelvis för trä- och textilslöjd. Med rätt placering och utformning blir 

dessa rum en viktig resurs även utanför den direkta ämnesundervisningen. Speciellt 

betydelsefullt kan det vara för skolans fritidshemsverksamhet. 

Slöjd 

Slöjdundervisningen utvecklar elevernas kunskaper i hantverk. Den ger dem förmåga att 

arbeta med olika material och uttrycksformer med hjälp av redskap, verktyg och tekniker. 

Eleverna utvecklar också sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling 

samverkar. Att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera 

resultat är viktiga delar av undervisningen. Slöjdande är en form av skapande som innebär att 

finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design. Slöjd innebär manuellt och 
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intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till den egna 

förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. 

Mjuka material/ textilslöjd  

Den praktiska undervisningen i textilslöjd sker i halvklass. En stor del av arbetet sker vid 

elevborden med symaskiner. Tillklippningsbord med möjlighet att hantera stora tygstycken 

kan placeras så att de kan användas både som instruktionsyta för läraren och för tillklippning. 

Vid genomgångar och demonstrationer har pedagogen tillgång till projektor och whiteboard. 

Längs en fönstervägg kan arbetsbänkar placeras för olika typer av arbetsuppgifter. 

  

I eller i anslutning till, rummet kan det med fördel finnas en definierad plats för elever att 

prova kläder. Denna plats ska vara låsbar och inte ha insyn. Den kan kombineras med 

grupprum eller annat mindre rum.   

 

Lokaler för slöjd behöver byggas och utrustas på olika sätt beroende på för vilka årskurser och 

hur många elever de är avsedda att användas till. I årskurs 1–6 används enklare 

hantverkstekniker som virkning och tovning. Äldre elever kan nyttja mer utvecklade tekniker 

som vävning. En våtbänk med ho ska finnas alla textilslöjdssalar. För årskurs 7–9 är det 

önskvärt med ett separat sköljrum för till exempel batik. 

 

Det är positivt om arbetsmaterial förvaras så att det är synligt och tillgängligt för eleverna. 

Med glasade skåp kan kraven på städbarhet uppfyllas. Förvaringsskåp kan placeras både i 

lokalen eller i anslutande kunskapstorg. 

Hårda material/trä- och metallslöjd 

För många elever är slöjdundervisningen den första kontakten med en arbetsplats av 

verkstadskaraktär. Här grundläggs en uppfattning om hur en sådan lokal fungerar med tanke 

på exempelvis skydd vid maskinarbete, rätt arbetsställning och avfallshantering. 

  

För att inspirera och utveckla skapande förmåga behövs läromedel och inspirationsmaterial, 

möjlighet att söka inspiration via dator, skissa, samtala och utvärdera. Detta kan ske i 

träslöjdslokalen men även i angränsande kunskapstorg eller skissrum/grupprum. Det är 

positivt om material förvaras så att det är synligt och tillgängligt för eleverna. Verktyg bör 

placeras på vägg för att skapa en pedagogisk miljö där eleven kan se tex vilka verktyg som 

finns för att kunna göra ett medvetet val. 

  

Vid genomgångar och demonstrationer har pedagogen tillgång till projektor och whiteboard. 

Lokaler för slöjd behöver byggas och utrustas på olika sätt beroende på för vilka årskurser de 

är avsedda att användas till. I årskurs 1–6 används enklare hantverkstekniker som 

metalltrådsarbete, urholkning och sågning. I de äldre årskurserna används utvecklade 

hantverkstekniker som gjutning och svarvning. 

   

Bullrande maskiner ska i möjligaste mån samlas i ett eget rum för att hålla salen renare och 

tystare. Om slöjdsalen inte innehåller några maskiner som kräver extra säkerhet kan den 
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användas av exempelvis fritids. Det ska finnas glaspartier mellan rummen så att läraren kan 

ha uppsikt över elevernas arbete. Det är viktigt att det finns många och välplacerade nödstopp 

i salen och även i maskinrummet.20   

 

Utrymme för metallarbete (årskurs 7–9) kan placeras i eget rum och ska ha lämplig golv- och 

väggbeklädnad, exempelvis granitkeramik, kakel, minerit eller cementbaserad skiva. Lödbord 

ska ventileras med kåpa. Om gasol ska användas ska gasolskåp placeras vid yttervägg och 

ventileras i enlighet med brandförsvarets riktlinjer.21 

Bild 

Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna 

åsikter, delta aktivt i samhällslivet och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till 

bildkommunikation. Genom att arbeta med olika typer av fasta och rörliga bilder kan 

människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. Undervisningen i ämnet bild 

ger kunskaper om hur bilder skapas och hur de kan tolkas. Genom undervisningen får 

erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. 

 

I undervisningen får eleverna kunskaper om hur de med olika metoder, material och 

uttrycksformer kan framställa och presentera egna bilder. Bildundervisningen uppmuntrar 

eleverna att ta egna initiativ, att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. 

 

Det är främst skolor med årskurserna 7–9 som har bildsalar. För skolor med årskurserna F-6 

kan bildundervisningen ske i klassrum eller i ateljé kopplat till fritidshem. 

 

Bildsalen kan med fördel placeras nära andra praktisk-estetiska ämnen som slöjd eller teknik 

för att skapa ett samutnyttjande av lokalerna. Främst gäller det möjligheter till arbete med 

sådant som kräver vatten. Ett gemensamt större ytbehandlings-/målarrum som används både 

av slöjd och bild ger goda förutsättningar att använda material och tekniker som är våta. 

Ljusförhållandena behöver vara goda men direkt solinstrålning ska undvikas. Om möjligt 

förläggs bildsalen i norrläge. 

 

I bildämnet används både modern och traditionell teknik som ställer krav på såväl lokal som 

utrustning. I kursplanen ingår både digitalt skapande och bearbetning och manuella 

arbetsmetoder för två och tredimensionella uttrycksformer. Det är därför viktigt att rummet 

tillåter olika former av arbete. Skulpturer och tredimensionellt arbete behöver till exempel 

mindre bordsyta och mera golvyta än tvådimensionellt skapande på exempelvis papper. 

 

Arbetsbord för ritande och skissande kan placeras i mitten av rummet. Det ska finnas avsedda 

platser på skolan för upphängning eller utställning av elevarbeten. Utställningsytor kan vara i 

arbetstorg, större kunskapstorg eller i en gemensam yta för praktiskt-estetiska ämnen men 

                                                      
20 Säkerhetsråd för respektive maskin finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).  
21 Här finns lagar och regler att ta hänsyn till. 
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också i själva bildsalen. En del utställningsföremål behöver kunna placeras och visas i lokaler 

eller montrar som är låsbara. 

 

Arbetsytor ska kunna vara fria från pågående och avslutade elevarbeten, och dessa ska kunna 

förvaras i separat förråd eller i slutna skåp. 

 

Eleverna ska ha tillgång till inspirationsmaterial. Förvaringsskåp kan placeras både i lokalen 

eller i anslutande kunskapstorg. 

 

Bildsalen ska vara uppdelad i två avdelningar; en torr del och en våt del. En våtbänk med ho 

ska finnas alla bildsalar. För årskurs 7–9 är det önskvärt med ett separat våtrum för arbeten 

som kräver mer vatten. Våtrum kan med fördel delas av andra praktiskt estetiska ämnen som 

textilslöjd. 22 

Musik 

Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och 

betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala 

gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från 

skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik 

ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. Musikundervisningen ger eleverna 

kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva 

musicera och genom att lyssna till musik. Eleverna lär sig förstå musik som uttrycksform och 

kommunikationsmedel. De lär sig använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt 

musikaliska begrepp och symboler. 

  

I både F-6-skolor och 7–9-skolor ska det finnas en särskild lokal ämnad för 

musikundervisning som både är akustiskt utformad för detta och också har utrymmen för 

instrument och annan utrustning. I skolor med mycket få elever kan andra lösningar göras 

som att exempelvis kombinera lokal för musikundervisning med lokaler för fritidshem. 

  

Till de lokaler som används till musikundervisning hör även grupp-/övningsrum. Dessa 

grupprum har glasdörr, alternativt anslutande glasparti, in mot musiksal. Dörrarna till 

grupprummen har med fördel tillräcklig bredd för att enkelt kunna förflytta exempelvis 

trumset på rullvagnar. Har grupprummen även dörr ut till korridor kan de även samnyttjas och 

användas rasttid för elever som vill musicera. Grupprummen samt dörrar bör vara 

ljudisolerade.  

  

I musiksalen finns även låsbart förråd och skåp för instrument.23 

  

Lokalen ska även kunna användas till andra aktiviteter till exempel kommunala kulturskolan 

eller andra verksamheter kvällstid. Placeringen av salen kan då med fördel ligga i anslutning 

                                                      
22 Se även separat inventarielista. 
23 Se separat inventarielista. 
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till lättillgänglig entré. Lokalerna är anpassade för att lätt kunna skapa fria ytor. Med svarta 

draperier längs sidorna kan man dels dölja material bakom samt göra salen mer ljuddämpad. 

Golvytan blir då mer lämpad för andra verksamheter såsom dramaundervisning, att rummet 

blir till en svart box. Salen kan med fördel ha en upphöjd del som kan användas som scen. 

Salen ska vara utrustad för moderna och traditionella undervisningsformer. En eller flera 

projektorer ska finnas i salen. Lokal och teknik för studioinspelning ska finnas, framförallt på 

enheter för åk 7–9.  

  

I större skolor är en tänkbar placering i anslutning till ett café, torg eller aula där scen redan 

finns. Där kan då uppträdanden och föreställningar genomföras och utrustning från 

musikundervisningen användas på ett smidigt sätt. En sådan lösning ställer dock högre krav 

på ljudisolering än en mer avskild placering i skolan. I befintliga skolor med aula kan man 

placera musiklokaler i dess anslutning. 

 

Omsorg bör läggas på musiksalens inre och yttre akustiska förhållanden. I musiksalen 

utformas taket och väggar för både bra inre akustik vid musicerande och för att inte 

omkringliggande undervisningslokaler ska störas av ljud från musiklokalen.  

Idrott och hälsa 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom 

undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan 

påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda 

levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och 

respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin 

skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en 

god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.24 

 

Idrottslokaler kan både vara idrottshallar, danssalar, materialförråd, omklädning och 

duschutrymmen men också näridrottsplats, fotbollsplaner eller närliggande ytor för friluftsliv. 

Viktigt är att externa idrottsutrymmen såsom omklädning och förråd är i storleksmässig 

paritet med hallens storlek och funktion.25 Detta gäller även den fasta ljudanläggning som kan 

spelas i både helsal man också anpassas efter delad sal. 

Det är viktigt att idrottshallens storlek anpassas till skolans verksamhet men också till vad den 

kan tänkas användas till på kvällar och helger. Då lokalerna är dyra att bygga och driva är 

uthyrningsmöjligheten av vikt och att idrottsytorna håller mått som är förenligt med 

tävlingsspel. En större idrottshall ska kunna avdelas till mindre, dels för att öka beläggningen 

                                                      
24 LGR 11 (Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet) 
25 Här finns kompletterande information om ytstorlek, material och funktion. Se även lokalprogram bilaga 2. 
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av hallen, dels skapa mindre ytor för framförallt yngre elever då det stora rummet kan vara för 

stort.   

Storleken på idrottssalen bör kunna anpassas beroende på olika aktiviteter. Både att dela på 

hälften, men också kunna dela den i ytterligare mindre delar beroende på aktivitet och 

individualisering.  När det gäller fast utrustning i salen bör en fullstor sal ha minst två 

separata system med dubbelbommar, vid delad sal, minst fyra stycken. Ribbstolar bör finnas, 

men sex till åtta stycken är tillräckligt i en modern sal. En slät väggyta är också att föredra för 

att kunna slå bollar mot. Åtta ringpar så kallade romerska ringar i en stor sal behövs för att 

kunna ha en hög aktivetsnivå under lektionen. Flexibel höjd på flera av basketkorgarna och 

minst fyra planer i en stor hall och en stor plan på längden.  

Man bör maximera hela salsytan för så många badmintonplaner som möjligt och minst kunna 

sätta upp flera volleybollplaner. Positivt är att ha utrymme för klättervägg. 

Tillgång till grupprum i anslutning till salen för teori är att föredra, men även för att kunna 

individualisera undervisningen efter särskilda behov med exempelvis gym och 

konditionsträningsapparater. 

Omklädningsrum, dusch och förråd 

För elevens trygghet bör det vara möjligt för personal att överblicka omklädningsrummen 

utan att behöva vara inne i omklädningsrummet.  Omklädningsrummen till salarna bör vara 

minst fyra stycken, två för pojkar och två för flickor. Men det bör även finnas ett eller flera 

separata omklädningsrum med dusch för elever som har särskilda behov.  

Minst fyra duschar per omklädningsrum med skärmväggar, varav någon som har dörr som går 

att stänga för att skapa den avskildhet som en del elever behöver detta.  

Det behövs stora förråd och låsbara förråd för material. Materialet bör ligga på 

redskapsvagnar för att hålla nere skadegörelse på material på lång sikt. Stora utrymmen 

underlättar också inventering och städning av lokalerna. 

Utomhusaktiviteter 

Då en stor del av idrottsundervisningen sker utomhus är det bra med möjlighet till både 

gräsyta och grusyta. Denna plan bör kunna synas från inomhussalen för att kunna ha 

översynsansvar under lektionen. Klätterställningar som byggs kan skapa möjlighet till 

hinderbanor. Bevarandet av närmiljön är viktig för att inom lektionens ramar kunna arbeta 

med friluftsliv som ingår i ämnets syfte och centrala innehåll, men även för att leka och 

orientera sig i skogen. Med fördel har skolan även ett förråd utomhus i anslutning till gräs- 

eller grusytan. 

Naturorienterande ämnen - NO 

Det är främst skolor 7–9 som har NO-salar. För skolor F-6 kan undervisningen ske i klassrum 

om tillgång till vatten finns. Skåp eller förråd bör finnas intill varje hemområde för att förvara 

laborationsmaterial. 
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En NO-sal är ett något större klassrum där möjligheter ges för laborationer. I rummet finns 

arbetsytor eller bänkar utmed väggarna. Tillgång till vatten och utsug vid varje 

laborationsplats samt en flyttbar demonstrationsplats med ett extra utsug är nödvändigt. Ett 

dragskåp bör också finnas.  

 

Det är viktigt med förråd och preparationsrum i anslutning till NO-salen. Önskvärt är att 

placera NO-salar så nära varandra som möjligt, men ändå i anslutning till hemområdet, för att 

slippa transportera laborationsmaterial mellan salarna.  

 

NO-salar ska utformas så att det där också kan ske undervisning i andra ämnen.26 

Hem- och konsumentkunskap 

Hem- och konsumentkunskapssalen bör vara anpassad för både praktisk och teoretisk 

undervisning, därför är en teorisal intill kökssalen önskvärt. Lokalen för det praktiska arbetet 

bör vara anpassad efter hur många elever som ingår i undervisningen, antalet elever per kök 

bör ej överstiga tre. Köken bör också vara placerade så att man har en god översikt av 

samtliga kök under hela lektionen. Det behöver finnas minst ett kök som är anpassad för olika 

typer av funktionshinder. Det behöver finnas ett demonstrationskök i salen som används för 

praktisk undervisning för att underlätta genomgång av praktiska moment. 

Vi ser en vinst med att olika praktiska/estetiska ämnen samt NO-labb ligger på samma 

våningsplan och därmed utgör ett kreativt plan. Vinsterna ligger bland annat i att man kan 

nyttja varandras salar, tex kan tvättstugan nyttjas av HKK, Idh, slöjd, NO och bild. 

I anslutning till skolan bör det finnas ett sopsorteringsrum som underlättar sortering av sopor 

och som kan bli en aktiv del av den undervisning i HKK som gäller till exempel hållbar 

utveckling. Soprummet kan även användas av övriga skolan, både olika ämnen samt matsal 

och personalrum.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 För detaljerade information se Lokalprogram, bilaga 2. 
27 För mer detaljrikedom se Lokalprogram bilaga 1 och 2. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Lokalprogram F-6 
Organisation: En treparallellig skola för åk F-6 organiserad i hemområden. Totalt ca 525 elever i 21 klasser och ca 300 

elever på fritids.  

Rumsfunktioner hemområde   

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

antal 

pers./rum 
kvm/rum 

totalt 

/kvm 

yta per 

elev,  
samband 

Klassrum/basrum 14 30 65 910     

Klassrum/basrum 7 30 80 560   Delbar? 

Grupprum 21 8 10 210   

Anslutning till klassrummen, ligger den i 

anslutning till korridor, dörr även till 

korridoren 

Kapprum, groventré 21 

klasser 
7 90 20 140   

Tre klasser i varje kapprum, 7 

arbetsenheter 

Arbetstorg/fritidshem 7 30 70 490   

Inspirerande miljö, används både 

under skoltid och på fritidshemstid. 

Väggar att exponera elevarbeten 

Förråd skola  7   10 70   1 förråd för varje årskurs 

Förråd fritidshem 3   10 30   Lämpligt fördelade i hemområdena 

Arbetsrum för lärare 4 15 60 240   
Arbetsrummen ska ligga centralt 

placerade i hemområdet 

Konferensrum 2 15 25 50   Lämpligt placerade i lokalen 

mötesrum/samtalsrum  2 8 12 24   Lämpligt placerade i lokalen 

Bibliotek 1   70 70   Centralt i skolan 

Kopiering mm 

administration 
1         Kan även finnas i kommunikationsytan 

WC           
En toalett/15 barn, wc placeras på 

olika ställen i byggnaden 

HWC            HWC standardstorlek, dusch  

Städförråd, flera 

placerade i byggnaden 
1   15 15   

Golvbrunn, plats för städmaskin, 

centralt, mindre städrum på andra 

våningar + golvbrunn 

Rumsfunktioner - idrott & hälsa         

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

antal 

pers./rum 
kvm/rum totalt/kvm 

yta per 

elev 
 samband 

Sporthall/idrottshall 1         
Delbar med möjlighet att mörklägga 

för föreställningar 

Förråd, sport material 2   10 20   Ett förråd per del i idrottshall 

Redskapsrum 3   30 90   
Ett förråd placeras i mitten för både 

salsdelarna 

Omklädningsrum  4 20 35 140     

Duschrum/torkrum 4 9 35 140   4 duschplatser, ev. samtliga avskilda 

Wc omklädning 2           

Rwc omklädning 2         
Genusneutralt rwc/omklädning med 

plats för brits 

HWC med dusch 1   9 9     

Arbetsrum lärare  1   9 9     

Omkl/dusch inkl rwc 

personal 
2         

Här ges även plats för omklädning för 

dem som ex. cyklar till jobbet. 

Städförråd           Golvbrunn, plats för städmaskin 

Rumsfunktioner  - rektorsexp, elevhälsa, personal mm 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 
pers/rum kvm/rum totalt/kvm 

yta per 

elev  
samband 

Arbetsrum rektorer 2 1 15 30   med plats för 2–3 besökande 

Administration/reception  4 2 10 40     

Samtalsrum/konferensrum 1   20 20   För 10–15 personer 

Personalrum 1 70 70 70   Inrett med köksutrustning 

Vilrum 1 1 7 7     

Arkiv 1   10 10     
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Rumsfunktioner  - rektorsexp, elevhälsa, personal mm 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 
pers/rum kvm/rum totalt/kvm 

yta per 

elev  
samband 

Post kopiering 1   10 10     

WC             

HWC             

              

Skolsköterska 1   15 15   vilrum mellan rummen 

Kurator/socialpedagog 2   15 30     

Specialpedagog 2   15 30     

Psykolog 1   15 15     

Speciallärare med rum 

för undervisning 
2 10 30 60   lärare och elever 

Samtalsrum/mötesrum 2 5 10 20     

Vilrum för elever 1 1 8 8     

Väntrum för elevhälsan 1 5 7 7   Exkl. del av kommunikationsyta 

              

Vaktmästare 1 1 15 15   
Med bänk för att kunna reparera 

trasigt material 

              

Rumsfunktioner skolmåltid m fl. lokaler  

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

antal 

pers./rum 
kvm/rum totalt/kvm 

yta per 

elev 
 samband 

Skolrestaurang/matsal 1 200 260 260   
Kan användas som samlingssal, 

uthyrning, samlingar etc. 

Tillagningskök med 

diskinlämning mm  
1           

Aula/samlingssal, mindre 1   85 85   

Används till fritidsklubb, filmvisning, 

konferens, uthyrning etc. Ev. nära 

biblioteket? 

Cafékök? 1   18 18   Gärna nära personalrum 

Förråd café 1   10 10   Inkl. plats för stolar 

Rumsfunktioner - specialsalar, bild, hemkunskap, slöjd, musik 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

antal 

pers./rum 
kvm/rum totalt/kvm 

yta per 

elev 
 samband 

Hemkunskapssal/kök 1 16 75 75   

Inkl. förvaring. Gruppstorlek 16 pers., 

2p/kök samt bord och stolar. Beläget 

nära skolmåltiden? 

Förråd 1   15     Delat förråd, inkl. liten skrivplats 

              

Slöjdsal, textil 1 16 70 70     

Grupp-/idérum 1 10 10 10   Delas mellan trä- och textilslöjd 

Materialförråd textil 1   6 6     

Elevförvaring 1         Ev. i kommunikationsutrymme 

              

Slöjdsal, trä- och 

metallslöjd 
1 16 70 70   Rum för maskinerna, virkesförråd,  

Maskinrum trä/metall 1   30 30     

Våt del/måleri 1   20 20     

Grupprum/idérum 1 8 8 8     

Elevförvaring 1     0   Ev. i kommunikationsutrymme 

Materialförråd trä/metall 1   10 10   Gärna åtkomligt utifrån (ej krav) 

              

Musiksal inkl förvaring 1   65 65     

Grupprum musik 3 6 15 45   Ensemblerum, ej studio 
       

Fritidsklubb åk 4-6?           

Samarbete med Kultur och 

Fritidsförvaltningen. Fritidsgård i 

anslutning till skolan? 
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Bilaga 2: Lokalprogram 7–9 
Organisation: 3 hemområden för 110 elever vardera i åk 7, 8 och 9. Totalt 330 elever. 

Rumsfunktioner hemområden         

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 

totalt/ 

kvm 

yta/ 

elev  
samband 

Klassrum/basrum 9 30 65 585     

No-sal/basrum 3 30 80 240   
Används även som hemklassrum. 

Delbar? 

Förråd/prep.rum för no-

undervisning 

01-

jan 
1 25 25   

Förråden nyttjas av alla tre No - 

salarna. Antal prep.rum beroende 

på planlösning 

Tekniksal 1 30 65 65   
Gemensam tekniksal för alla 

klasser 

Grupprum 9 10 15 135     

Grupprum/mötesrum 3 15 30 90     

Arbetstorg/uppehållsrum 3 110 70 210   

Med trevliga hängytor och 

möjlighet att exponera 

elevarbeten. Ev. elevcafé? 

Plats för elevskåp           Inbyggda elevskåp 

Arbetsrum för lärare 3 15 60 180   
Arbetsrummen ska ligga centralt 

placerade i hemområdet 

Kopiering m m 

administration 
1   8 8     

Bibliotek 1 1 70 70   Centralt i skolan 

Förråd/läromedel 1 1 10 10     

Läromedelsinstitution 1 1 15 15     

WC           
En toalett/15 barn, wc placeras 

på olika ställen i hemområdet 

HWC           Dusch 

Städförråd, flera 

placerade i byggnaden 
          Golvbrunn, plats för städmaskin 

Rumsfunktioner - idrott & hälsa         

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 
totalt/kvm yta/elev  samband 

Sporthall/idrottshall 1 60 930 930   Delbar, fullmåttsstorlek,  

Förråd, sport material 2   10 20   Ett förråd per del i idrottshall 

Redskapsrum 3   30 90   
Ett förråd placeras i mitten för 

både salsdelarna 

Omklädningsrum  4 20 35 140     

Duschrum/torkrum 4 9 35 140   
4 duschplatser, ev. samtliga 

avskilda 

Wc omklädning 2           

Rwc omklädning 2         
Genusneutralt rwc/omklädning 

med plats för brits 

HWC med dusch 1   9 9     

Arbetsrum lärare  1   9 9     

Omklädning/dusch inkl. 

rwc personal 
2         

Här ges även plats för omklädning 

för dem som ex. cyklar till jobbet. 

Städförråd           Golvbrunn, plats för städmaskin 

Rumsfunktioner - rektorsexp, elevhälsa, personal mm 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 
totalt/kvm yta/elev  samband 

Arbetsrum rektorer 2 1 15 30   med plats för 2–3 besökande 

Administration/reception  4 2 10 40     

Samtalsrum/konferensru

m 
1   20 20   För 10–15 pers. 

Personalrum 1 70 70 70   Inrett med köksutrustning 

Vilrum 1 1 7 7     

Arkiv 1   10 10     
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Rumsfunktioner - rektorsexp, elevhälsa, personal mm 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 
totalt/kvm yta/elev  samband 

Post kopiering 1   10 10     

WC             

HWC             

              

Skolsköterska 1   15 15   vilrum mellan rummen 

Kurator/socialpedagog 2   15 30     

SYV 1   15 15     

Specialpedagog 2   15 30     

Psykolog 1   15 15     

Speciallärare med rum 

för undervisning 
2 10 30 60   lärare och elever 

Samtalsrum/mötesrum 2 5 10 20     

Vilrum för elever 1 1 8 8     

Väntrum för elevhälsan 1 5 7 7   Exkl. del av kommunikationsyta 

              

Vaktmästare 1 1 15 15   
Med bänk för att kunna reparera 

trasigt material 

Rumsfunktioner - specialsalar, bild, hemkunskap, slöjd, musik 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 
totalt/kvm yta/elev  samband 

Bildsal torr 1 30 70 70   

Gruppstorlek helklass, ej 

nödvändigt med arbetsplatser till 

alla i detta rum. Kan t ex vara 15–

20 fasta platser + pallar 

Bildsal våt del/måleri 1 20 20 20   Samnyttjas ev. med slöjd 

Studio/foto m m 1 20 20 20   Neutralt åtkomligt, samnyttjas 

Grupprum/idérum 1 8 8 8     

Verkstad digitala verktyg 1 15 15 15  Neutralt åtkomligt, samnyttjas 

Förråd/bildsal 1   8 8     

Elevförvaring  1         Ev. i kommunikationsutrymme 

             

Hemkunskapssal/kök 2 16 75 150   

Inkl. förvaring. Gruppstorlek 16 

pers., 2p/kök samt bord och stolar. 

Beläget nära skolmåltiden? 

Klädvård 1   15 15    

Förråd 1   15 15   Delat förråd, inkl. liten skrivplats 

              

Slöjdsal, textil 1 16 70 70     

Textilverkstad våt del 1   8 8   
Ev. samordnad med träslöjd och 

bild 

Grupp-/idérum 1 10 10 10   Delas mellan trä- och textilslöjd 

Materialförråd textil 1   6 6    

Elevförvaring 1         Ev. i kommunikationsutrymme 

              

Slöjdsal, trä- och 

metallslöjd 
1 16 70 70   Rum för maskinerna, virkesförråd,  

Maskinrum trä/metall 1   30 30     

Våt del/måleri 1         Samordnas med bild 

Grupprum/idérum 1 8 8 8     

Elevförvaring 1         Ev. i kommunikationsutrymme 

Materialförråd trä/metall 1   10 10   Gärna åtkomligt utifrån (ej krav) 

Rumsfunktioner - specialsalar, bild, hemkunskap, slöjd, musik 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 
totalt/kvm yta/elev  samband 

Spånsug 1   3 3     

              

Musiksal inkl förvaring 1   65 65     

Grupprum musik 3 6 15 45   Ensemblerum, ej studio 

Studio 1     0   För inspelning 
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Rumsfunktioner - specialsalar, bild, hemkunskap, slöjd, musik 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 
totalt/kvm yta/elev  samband 

Förråd, musik 1   7 7     

              

Basrum, mindre 1   45 45   
Kan innehålla ex elevförvaring m. 

m. 

Ev ateljetorg 1   20 20     

              

Städrum 1   10 10   Golvbrunn o plats för städmaskin 

Rumsfunktioner skolmåltid m fl lokaler 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 
totalt/kvm yta/elev  samband 

Skolrestaurang/matsal 1 200 260 260   
Kan användas som samlingssal, 

uthyrning, samlingar etc. 

Tillagningskök med 

diskinlämning mm  
1           

              

Aula/samlingssal, mindre 1   85 85   

Används till fritidsklubb, filmvisning, 

konferens, uthyrning etc. Ev. nära 

biblioteket? 

Cafékök? 1   18 18   Gärna nära personalrum 

Förråd café 1   10 10   Inkl. plats för stolar 

              

Fritidsgård?           

Samarbete med Kultur och 

Fritidsförvaltningen. 

Fritidsgård i anslutning till 

skolan? 
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