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En arbetsgrupp bestående av projektledare, rektor och personal från Hjortsjöskolan har arbetat med 

tankar kring en ny skolas utformning. Centralt är varit skolans uppdrag och möjligheterna att arbeta 

utifrån dessa. Gruppen ser en sammanhållen enhet som en viktig förutsättning.  

Rektor och personal i arbetsgruppen är kritiska till lokalplanens förslag att hem- och 

konsumentkunskap, bild och musik inte ska ingå i nya skolbyggnaden, även om skolan får närhet till 

Fenix 2. 

”Det finns stor risk att kulturen hamna utanför skolan”. 

 

Gruppen har utifrån sina tankar tittat på de olika placeringsförslagen.
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Sammanfattning 

 

Placering norr om Fenix  

Placeringsförslag C förordas av gruppen. 

Arbetsgruppen ser goda möjligheter att bygga en bra skola 

med god utemiljö. Skolans placering medför inga 

begränsningar i byggnationen och den medför att utemiljön 

kan knytas till skolans pedagogiska uppdrag samt ger goda 

möjligheter till den friyta som eleverna har rätt till. Skolan 

blir expanderbar. Nackdel är att avstånd till Fenix 2. 

 

Placering söder om Fenix, sammanbyggt med Fenix 2 

Placeringsförslag D. Detta förslag har uppkommit sent och 

arbetsgruppen har haft små möjligheter att studera den. 

Gruppen anser att förslaget har potential och fördelen med 

detta förslag, jämfört med placeringen norr om Fenix, är att 

nya högstadieskolan och Fenix får avgränsade områden. 

Arbetsgruppen oroas av risken att lokalerna i Fenix 2 

kommer att styra byggnationen av nya högstadieskolan. 

Dessa lokaler måste anpassas till nya högstadiets vision. Förslaget medför tillbyggnad av Fenix 

kunskapscentrum motsvarande utrymmen. 

  

Placering öster om Fenix. Placeringsförslag B 

Detta förslag har i princip samma fördelar som placeringsförslaget norr om Fenix. Gruppen ser dock 

begränsningar i utemiljön då det är oklart hur en friyta mot den sanka marken kan utformas. 

Trafik/ljudmiljön är också sämre. 

 

Placering söder om Hjortsjöskolan. Placeringsförslag A 

Arbetsgruppen anser att detta förslag har för många begränsningar. Skolan måste byggas på höjden, 

friytan blir sämre än de andra alternativen och möjligheter för utbyggnation finns inte för varken nya 

skolan eller Hjortsjöskolan. Förlaget medför att friyta tas i anspråk för Låg- och mellanstadiet vilket 

inte följer Boverkets allmänna råd. 

 

Kort sammanställning. 

 Storlek, markyta. Samanvändning av 

lokaler 

Friyta, utemiljö Övriga aspekter 

Söder om 

Hjortsjöskolan 

Placeringsförslag 

A 

6000m2 

Byggnation i fler 

plan.  

Ej utbyggningsbar. 

Idag närhet till sporthall.  

Avstånd till Mu- o 

bildundervisning 

Begränsningar. Tar friyta för LM-

Hj. Närhet till Hj. 

Öster om Fenix 

Placeringsförslag 

B 

10 000m2 

Utbyggningsbar. 

 

Närhet till Mu- o 

bildundervisning  

Avstånd till sporthall.  

Bra, några 

begränsningar. 

Friytan kvar och 

kan ökas för LM-Hj 

Norr om Fenix 

Placeringsförslag 

C 

14 000m2 

Utbyggningsbar. 

 

Närhet till Mu- o 

bildundervisning  

Avstånd till sporthall.  

Mycket bra. Friytan kvar och 

kan ökas för LM-Hj 

Söder om Fenix 

Placeringsförslag 

D 

12 000m2 

Utbyggningsbar. 

 

Sammanbyggt med Mu- 

o bildundervisning.  

Avstånd till sporthall. 

Bra, några 

begränsningar. 

Friytan kvar och 

kan ökas för LM-

Hj. 

Sammanhängande 

högstadieskola 



 

3 
 

Underlag inför beslut om ny högstadieskolas placering i Vaggeryds tätort. 

 

Skolans placering måste ses i ett långt samhällsplaneringsperspektiv som spänner över flera decennier. 

Den nya högstadieskolan, och även andra skolenheter som Fenix och mellanstadieskolor, måste klara 

av att byggas ut när Vaggeryd expanderar. 

Regionens befolkningsunderlag visar på en klar expansionsmöjlighet men det är svårt att göra en exakt 

prognos över hur snabbt Vaggeryds kommun växer. Kommunen styr detta till stor del själv genom att 

skapa möjligheter för nybyggnation vilket också styr var kommunen växer.   

Expansionsmöjligheterna, med bibehållen friyta, är den viktigaste parametern vid beslut om var en ny 

högstadieskola ska byggas. 

 

Det långsiktiga perspektivet medför att placering av Nya högstadieskolan utifrån närhet till gymnasiet 

eller låg/mellanstadiet bör blir underordnat. Men naturligtvis finns samarbetsytor mellan 

högstadieskolan och låg/mellanstadiet respektive gymnasiet.  

Högstadieskolan och låg/mellanstadiet tillhör bägge den lagstadgade obligatoriska skolan och arbetar 

under en stigande kunskapsprogression. De kan ha vissa lokaler gemensamma men i planeringen av 

nya högstadieskolan är det endast under några år möjligt med gemensamma hem- och 

konsumentkunskapssalar och sporthall. Högstadiet och låg/mellanstadiet har mycket få gemensamma 

lärare.  

På högstadiet och gymnasiet undervisas eleverna av ämneslärare. Lärarlegitimationen styr 

behörigheten och det är vanligt att ämnesstudierna ger behörighet till både högstadiet och gymnasiet. 

Detta medför att tjänster kan skapas för ämneskombinationer som inte skulle genererat heltidstjänster 

samt möjligheter att högstadieskolan och gymnasiet stödjer varandra behörighetsmässigt. 

Idag har högstadiet sin musikundervisning förlagd på Fenix, tidigare även teknikundervisningen. Detta 

har inte påverkat valet av gymnasieskola för eleverna. Nya högstadiet kan med fördel fortsätta att 

använda dessa lokaler och även förlägga bildundervisningen på Fenix 2.  

 

Nya Högstadiet ska vara en egen enhet och på intet sätt ses som en del av 

Hjortsjöskolan eller Fenix.  

Detta är viktigt för skolans identitet och självständighet. 

 

 

 

Placeringsförslagen har analyserats utifrån: 

 Storlek på skolan. 

 Samanvända lokaler med andra skolor. 

 Friyta, utemiljö. 

 Övriga aspekter. 
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Storleken på skolan. 

Demografiska förändringar. 

Enligt barn- och utbildningsförvaltningens prognos till läsåret 2021/22 har elevantalet ökat med 

ytterligare några fler elever än Regionens senaste prognos. Till detta kommer de nyanlända eleverna 

som kan ge en ökning för högstadiet i Vaggeryd om några år.  

Högstadiet Vaggeryd, nybyggnation. 

I beslutad lokalplan uppges kapacitetsbehovet ca 340-350 elever och om Regionens prognos stämmer 

har skolan kapacitet till minst läsåret 2026. När högstadieskolan behöver mer kapacitet måste det 

finnas möjligheter att bygga ut skolan med ca 25%. Att bygga en ytterligare högstadieskola bör 

undvikas. 

Utifrån lokalplanen ska skolan innehålla klassrum, grupprum, specialsalar som no-salar, slöjdsalar, 

elevutrymmen personalutrymmen, expedition med skolhälsa, matsal och mottagningskök eller 

tillagningskök. Detta har uppskattats till en byggnationsyta av 4400 m2. Ytan är beräknad utan de 

nedan uppräknade lokaler som eventuellt kan samanvändas på andra skolor. 

 

Samanvända lokaler med andra skolor. 

Eleverna bör ha närhet till alla sina undervisningslokaler. Förflyttning mellan skollokaler bör ske i 

ringa omfattning. Tid för förflyttning ska rymmas inom den schemalagda skoldagen.  

Möjlighet till samanvändning av lokaler finns idag för ämnena: 

- Musik, Fenix 2. Fenix 2 har mycket bra förutsättningar för musik- och bild undervisning. 

Högstadiet har idag sin musikundervisning på Fenix 2. Överhörningen till underliggande 

lokaler är stor och upplevs som mycket störande. Detta måste åtgärdas oavsett vilken 

verksamhet som bedrivs i bottenplanet.  

- Bild, Fenix 2. Se ovan. 

- Idrott och hälsa, Sporthallen samt Multihallen på Fenix 2.  

Multihallen motsvarar en halv idrottssal vilket ger högre driftskostnad när elevgrupperna 

måste begränsas. Idag ligger nyttjandegraden nära max i Sporthallen samt Multihallen. 

- Hem- och konsumentkunskap, Hjortsjöskolan.  

Med ökande elevantal kommer dessa lokaler inom en snar framtid att behövas för 

klassundervisning i de yngre åldrarna. Det finns fördel att bygga dessa i samband med 

nybyggnation av ny högstadieskola. 

 

Friyta, utemiljö. 

Boverket har utifrån regeringsdirektiv tagit fram allmänna råd samt vägledning för planering, 

utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Boverket skriver inledande i sin 

konsekvensutredning kring sina allmänna råd: Skolan och förskolan är en av de viktigaste platser som 

finns för barn och ungas utveckling. Unga vuxna som avslutar sina gymnasiestudier har sammanlagt 

tillbringat ungefär hälften av sin vuxna tid i skolan. Forskning visar att den fysiska omgivningen har 

stor betydelse för barns och ungas hälsa och lärande. Trender mot ökat stillasittande, övervikt och 

växande ohälsotal oroar, samtidigt som måluppfyllelsen i skolarbetet sjunker i internationella 

jämförelser. Det är därför viktigt för landets kommuner och andra skolhuvudmän att ta hänsyn till 

skol- och förskolegårdarnas möjligheter att bidra till ökat välmående för eleverna, och att utveckla 

utemiljöer med hög kvalitet som blir viktiga resurser i den pedagogiska verksamheten.”
1
  

 

                                                           
1
 Boverket 2015. Konsekvensutredning för Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid 

fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet 



 

5 
 

Boverkets vägledning av lämplig friyta lyfter många aspekter och de som ska tas hänsyn till vid 

nybyggnation är i korthet: 

- Tillräckligt stor friyta. Med friyta avses den yta som barnen och eleverna har tillgång till och 

kan använda på egen hand vid sin utevistelse. En friyta innehåller inte förrådsbyggnader, bil- 

och cykelparkering och ytor för leveranser samt hus eftersom det är otillgängliga ytor. Att 

friytans storlek ligger i fokus motiveras av att det finns omfattande forskning som visar på 

vikten av att barn och unga har yta som tillåter dem att röra sig obehindrat i olika riktningar. 

Forskning har visat att naturlika miljöer är viktiga. Boverket har med beaktande av de 

allmänna rådens karaktär, beslutat att inte rekommendera något ytkrav. Detta eftersom de 

allmänna råden ska ange en möjlig väg för att uppfylla lagens krav och ett specifikt ytkrav inte 

ger utrymme för alternativa tillvägagångssätt. 

- Tillgänglighet. Det innebär bland annat att en person med funktionsnedsättning ska kunna ta 

sig runt skolbyggnaden och ut på stora delar av gården. 

- Sol och skuggförhållanden. Solljuset behövs för att D-vitamin ska kunna bildas i huden. 

Samtidigt har den ultravioletta strålningen skadliga effekter och orsakar flertalet fall av 

hudcancer. 

- Ljudkvalitet. Ostördhet av trafik och av buller och avgaser. 

- Långsiktighet. För att säkerställa att barnen har tillgång till friyta i ett långsiktigt perspektiv 

tydliggörs i det allmänna rådet att friytan inte bör kunna tas i anspråk för annat ändamål utan 

att ersättas med friyta med likvärdiga möjligheter. Ska beaktas inför tillbyggnation mm. 

 

Boverket betonar att hänsyn vid planering ska tas utifrån barnens behov med utgångspunkt från ålder, 

utveckling och ur ett jämställdhetsperspektiv. Utformningen av utemiljön för en högstadieskola bör 

präglas av folkhälsomål (rörelse) samtidigt stimulera till pedagogiska aktiviteter och samvaro. Elever 

som kommit upp i tonåren behöver en skolgård med karaktär av socialt umgänge och möten med 

inslag av sport och fysiska utmaningar. Ytor för detta vinner på att kombineras med ställen för 

samvaro. Man pratar om platser på skolgården som gör det möjligt att vara både ”on-stage”, ”off-

stage” och ”back-stage”. Begreppen visar på tonåringens växlande behov av att synas och att vara 

delaktig som åskådare, men också kunna dra sig undan.  

Vaggeryds Kommun har stora möjligheter att profilera en ny högstadieskola med mycket goda rast- 

och friytor till låg kostnad. 

 

Övriga aspekter 

Hjortsjöskolan, Låg och mellanstadiet i Vaggeryd. 

Lågstadiet i tätorten kommer att använda nuvarande F-5 lokaler samt del av övningsbyggnaden på 

Hjortsjöskolan. Götafors skola kommer också användas. När lågstadiet behöver ökad kapacitet finns 

det möjligheter att bygga om del av Hjortsjöskolan, exempelvis en av hemkunskapslokalerna.  

Slöjdsalarna i Hjortsjöskolans ”Träskola” har endast dispens tom 2017 och ett ökat utefriutrymme för 

lågstadiet på Hjortsjöskolans skapas genom att Träskolan rivs. 

 

Mellanstadiet, samlas på Hjortsjöskolan och kommer att använda de lokaler som högstadiet lämnar 

samt del av övningsbyggnaden. Fritidshemmet är planerat att vara i gamla elverkskontoret, där även 

UC är tänkt att vara. Mellanstadiet kommer att behöva ett bättre friutrymme än vad som finns idag och 

möjligheten finns söder om skolan där UC är idag. När mellanstadiet behöver ökad kapacitet bör det 

undvikas att bygga ytterligare en mindre mellanstadieskola. Bättre är att bygga till Hjortsjöskolan 

söderut.  

 

Omvärldsansvar, Skolan för nyanlända. I den beslutade lokalplanen saknas beslut om en permanent 

lokal för skolan för nyanlända. Grundskolans elevantal i kommunen ökar uppskattningsvis med 
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närmre 100 elever under slutet av år 2016. Det är svårt att planera och dimensionera för dessa barn 

eftersom elevunderlaget är rörligt. Eleverna i klasserna F-2 börjar direkt i en skola medan eleverna i år 

3 - gymnasiet har sin första skolintroduktion i gamla Sörgårdsskolan för att sedan integreras i våra 

övriga skolor. Gamla Sörgårdsskolan har inte närhet till årskurserna 6-9 vilket är en nackdel och den 

har akut förbättrats för ändamålet och bör lämnas snarast möjligt, senast år 2019. Det finns fördelar att 

i en byggnation av ny högstadieskola även planera för dessa elever. 

 

Matsalarna på Fenix och Hjortsjöskolan utnyttjas över sin maximalt kapacitet idag.  

 

Idrottsundervisning. Regionens befolkningsprognos visar en elevökning i grundskolan varav 

uppskattningsvis 100 elever i norra kommundelen samt i gymnasieåldern med 100 elever till år 2025. 

Undervisningslokaler för idrott- och hälsa kommer att behövas men det är oklart när behovet uppstår. 

Förslagsvis kan nuvarande sporthallen användas av låg- och mellanstadiet samt en ny 

idrottssal/sporthall av högstadiet tillsammans med Fenix. 

 

Skolbyggnad i ett eller flera plan? Om tomtytan är begränsad och det inte finns andra alternativ 

byggs skolor i flera plan. Detta medför trapphus och hissar samt att skolan bör byggas så vissa delas 

har full takhöjd för att kontakt ska ske mellan våningsplanen. Byggytan kommer att öka. Eleverna får 

sämre möjligheter att på raster snabbt komma ut till friytan samt att det begränsar åtkomsten till 

pedagogisk utemiljö. För eleverna finns inga pedagogiska fördelar att vara på de övre planen. 

Personalarbetsplatser, personalrum och liknande utrymmen kan med fördel vara på ett andra plan. 

 

Fenix kunskapscentrum. Fenix behöver mer lokaler. De närmsta åren löses genom att Fenix 

använder de lokaler som förskolan har idag i Fenix lokaler.  Det finns troligen ett framtida behov av 

ytterligare lokalyta eftersom Regionens befolkningsprognos visar en elevökning i gymnasieåldern med 

100 elever till år 2025. 
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Söder om Hjortsjöskolan.  

Alternativ A 

Den disponibla markytan är ca 6.000m2.  

 

 

 Storlek på skolan. 

Skolbyggnadens bottenyta måste 

minimeras på grund av tomtens 

begränsade yta vilket innebär att 

skolan måste byggas i minst 3, 

troligen 4 plan för att ge tillräcklig 

friyta. Uppskattningsvis måste 2 

trapphus med hissar ingå för att 

möjliggöra kommunikation och 

materialtransport mellan de olika 

våningarna. 

Möjlighet att i framtiden bygga ut högstadieskolan och mellanstadiet finns inte.  

 

 Samanvända lokaler med andra skolor.  

Placeringen ger 500m till Fenix (1) där bild och musikundervisning kan förläggas. Hem- och 

konsumentkunskapsalarna (3) används under ett antal år. Skolan får direkt närhet till 

sporthallen (2) men en naturlig placering av en ny sporthall för högstadiet tillsammans med 

Fenix saknas. 

 

 Friyta, utemiljö. 

Friytans storlek begränsas av skolans bottenyta och den pedagogiska utemiljön som 

exempelvis de naturorienterande ämnena och hem- och konsumentkunskap behöver. 

Tillgängligheten till friytan försämras från de övre våningsplanen. Sol och skuggförhållanden 

kan skapas på konstgjord väg då naturlig vegetation saknas. Ljudkvaliteten ska beaktas från 

Jönköpingsvägen vid planering.  

Långsiktigheten för friytan medför att skolan inte kan byggas ut. 

 

 Övriga aspekter.   

Låg och mellanstadiet får mindre friyta till ett större antal barn eftersom del av 

gräsytan/fotbollsplan blir högstadiedel och cykelparkering för blivande mellanstadiet måste 

flyttas. När nuvarande år 6-9-lokaler blir mellanstadieskola behövs istället en större friyta 

skapas söder om skolan, där nuvarande UC finns. UC/fd skolkontoret rivs när de flyttar sin 

verksamhet till gamla elverkskontoret. 

Bilparkeringen och södra skolskjutsanslutning flyttas till fd Shelltomten norr om 

Hjortsjöskolan (samma areal som nuvarande parkering och skolskjutsplats).   

 

 

  



 

8 
 

Öster om Fenix.  

Alternativ B. 

Den disponibla markytan är ca 10.000m2 

 

 

 Storlek på skolan. 

Skolbyggnaden kan byggas i ett eller 

med ett mindre andra plan. 

Möjlighet att i framtiden bygga ut 

högstadieskolan finns.  

 

 Samanvända lokaler med andra 

skolor.  

Placeringen ger direkt närhet till 

Fenix (1) där bild och 

musikundervisning kan förläggas. 

Skolan får ca 500m till sporthallen (2) 

och något kortare till Hem- och 

konsumentkunskapsalarna (3) som 

eventuellt används under ett antal år. 

En framtida placering av en ny idrottslokal för högstadiet tillsammans med Fenix kan vara 

norr om Fenix. 

 

 Friyta, utemiljö. 

Friytans storlek är väl tilltagen och den pedagogiska utemiljön som exempelvis de 

naturorienterande ämnena och hem- och konsumentkunskap behöver finns. Sol och 

skuggförhållanden kan skapas söder om skolan. Ljudkvaliteten ska beaktas från den flyttade 

Verner Malmstensvägen som trafikeras av föräldrar, personal och elever till förskolan 

Växthuset och Fenix.  

Långsiktigheten för friytan medför att skolan kan byggas ut. 

 

 Övriga aspekter.   

Låg och mellanstadiet får friyta till ett större antal barn. När nuvarande år 6-9-lokaler blir 

mellanstadieskola skapas en större friyta skapas söder om skolan, där nuvarande UC finns. 

UC/fd skolkontoret rivs när de flyttar sin verksamhet till gamla elverkskontoret. 

Bilparkeringen för högstadieskolan placeras öster om skolan och vid byggnation av ny 

sporthall finns möjlighet till parkering öster om förskolan Växthuset. 

  



 

9 
 

Norr om Fenix.   

Alternativ C 

Den disponibla markytan är ca 14000m2 

 

 Storlek på skolan. 

Skolbyggnaden kan byggas i ett eller 

med ett mindre andra plan. 

Möjlighet att i framtiden bygga ut 

högstadieskolan finns.  

 

 Samanvända lokaler med andra 

skolor.  

 Placeringen ger direkt närhet till Fenix 

(1) där bild och musikundervisning kan 

förläggas. Skolan får ca 500m till 

sporthallen (2) och något kortare till 

Hem- och konsumentkunskapsalarna 

(3) som eventuellt används under ett 

antal år. En framtida placering av en ny 

idrottslokal för högstadiet tillsammans med Fenix kan vara öster om Fenix. 

 

 Friyta, utemiljö. 

Friytans storlek är väl tilltagen och den pedagogiska utemiljön som exempelvis de 

naturorienterande ämnena och hem- och konsumentkunskap behöver finns. Sol och 

skuggförhållanden finns i direkt anslutning till skolan. Ljudkvaliteten har högsta kvalitet.  

Långsiktigheten för friytan medför att skolan kan byggas ut. 

 

 Övriga aspekter.   

Låg och mellanstadiet får friyta till ett större antal barn. När nuvarande år 6-9-lokaler blir 

mellanstadieskola skapas en större friyta skapas söder om skolan, där nuvarande UC finns. 

UC/fd skolkontoret rivs när de flyttar sin verksamhet till gamla elverkskontoret. 

Bilparkeringen för högstadieskolan placeras öster om förskolan Växthuset och vid byggnation 

av ny sporthall finns möjlighet till parkering öster om denna. 
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Detta förslag (D) finns inte med i det ursprungliga uppdraget. 

 

Söder om Fenix.   

Den disponibla markytan är ca 12 000m2 

 

Grundtanken med detta förslag är att 

Högstadiet får en sammanhållen skola i 

södra skolområdet och Fenix får en 

sammanhållen skola i norra skolområdet. 

 

D visar den troliga yta som kan bebyggas.  

Den nya högstadieskolans entré och 

framsida vänds mot söder och 

Linnarbäcksbron. Detta bör gå bygga ihop 

med Fenix 2:s entré, som är vänd mot 

sydöst. Högstadieskolans ”baksida” blir 

mot norr. Marken mellan skolan och bron över Linnarbäcken blir skolans friyta. Parkering placeras på 

södra sidan om Linnarbäckens utlopp i Hjortsjön.  

I en framtid kan högstadieskolan byggas ut eftersom inte hela D-ytan behöver bebyggas.  

Kulturskolans lokaler som används dagtid av högstadiet kommer inkluderas i nya skolan. 

 

Förslaget medför att Fenix lämnar del av Fenix 2:s lokaler. Grundsärskolan flyttar till nuvarande 

förskolelokalerna och Fenix byggs ut motsvarande de lokaler de lämnar norrut (5) vilket även ger 

möjligheter till en utökning av matsal.  Fenix får på detta sätt en sammanhållen skola i norra 

skolområdet som även ger möjligheter att expandera. 

Fenix har kvar undervisning i Fenix 2, Elprogrammet, Industriprogram, mm som kräver specialsalarna 

samt idrott och hälsa i Multihallen (som markerats med ljusblått). Gymnasieeleverna använder en egen 

entré från norr. Detta medför att Fenix 2 kan delas av invändigt för högstadieskolan respektive 

gymnasiet. 

 

 Storlek på skolan. 

Skolbyggnaden kan byggas i ett och med ett mindre andra plan som ansluter mot Fenix 2. 

Möjlighet att i framtiden bygga ut högstadieskolan finns.  

 Samanvända lokaler med andra skolor.  

Placeringen ger direkt närhet till Fenix 2 där bild och musikundervisning kan förläggas. 

Skolan får ca 400m till sporthallen och något kortare till Hem- och konsumentkunskapsalarna  

som eventuellt används under ett antal år. En framtida placering av en ny idrottslokla för 

högstadiet tillsammans med Fenix kan vara öster om Fenix . 

 Friyta, utemiljö. 

Friytans storlek är väl tilltagen och den pedagogiska utemiljön som exempelvis de 

naturorienterande ämnena och hem- och konsumentkunskap behöver finns mot öster. Sol och 

skuggförhållanden kan ordnas i direkt anslutning till skolan. Ljudkvaliteten har högsta 

kvalitet. Långsiktigheten för friytan medför att skolan kan byggas ut. 

 Övriga aspekter.   

Låg och mellanstadiet får friyta till ett större antal barn. När nuvarande år 6-9-lokaler blir 

mellanstadieskola skapas en större friyta skapas söder om skolan, där nuvarande UC finns. 

UC/fd skolkontoret rivs när de flyttar sin verksamhet till gamla elverkskontoret. 


