
Forum Bygga Skola bjuder in till ett rundabordssamtal 
i Almedalen 4 juli klockan 8.15-9.30:

Ny skola
Vilken Vision och strategi har ni kring samnytt-
jande i era kommande skolprojekt? Vilka erfarenheter 
har ni av det idag? Vill ni höra hur andra har arbetat 
med samnyttjande för att uppnå social hållbarhet och 
därmed både få bättre verksamhet och samhällsnytta?

Med saMnyttjande menar vi att skolan och dess 
olika resurser används av andra aktörer i samhället, 
t ex föreningslivet, idrottsföreningar, kommunen, 
näringslivet eller andra skolenheter.

Samnyttjande 

+ hållbarhet 

= samhällsvinst?

VälkoMMen att delta i ett rundabordssamtal under 
årets Almedalsvecka där du tillsammans med andra 
ledande kommunpolitiker och tjänstemän ges möjlighet 
att sitta ner och resonera kring vilka vinster framtids-
investeringen som en ny skola kan innebära om ord 
som samnyttjande, social hållbarhet och livscykelper-
spektivet konkretiseras innan spaden sätts i marken. 
Vill man bygga mer än ett skolhus utan även skapa 
skola i samspel med samhället – hur kan man tänka?

saMtalet arrangeras av Forum Bygga Skola i sam-
arbete med Skanska och SKL och  äger rum tisdagen 
den 4 juli klockan 8.15-9.30 på Rostockergränd 4, 
Visby (i matsalen vid Skanskas trädgård). Vi bjuder på 
frukost!

saMtalet har begränsat antal platser (endast 
12 personer) och äger rum i ett slutet rum, d v s inte 
inför publik. Utöver representanter för skolhuvud-
män deltar Alexandra Laurén, vice vd Skanska och 
representant från Sveriges kommuner och landsting. 
Samtalet leds av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

OSA senast den 31 maj till magnus@byggaskola.seBild från Skanskas trädgård, Almedalsveckan 2016.

För mer information kontakta projektledare Magnus Anclair
magnus.anclair@byggaskola.se · 070 - 209 48 76
www.byggaskola.se

Kort om Forum Bygga Skola
Ett forum för alla som är - och borde - vara inblandade i den komplexa processen att 
bygga och renovera skolor. Ju fler frågor som ställs, ju mer kunskap som sprids, desto 
bättre förutsättningar att få fler skolor att kunna möta framtidens krav på hög kvalitet 
i undervisningen, bra ekonomi i investeringen och nya hållbara lösningar för byggande.
Det handlar inte enbart om att bygga ett skolhus. Det handlar om att bygga skola.

Medlemskap i Forum Bygga Skola är öppet för Sveriges alla skolhuvudmän. Sveriges 
kommuner och landsting, SKL, och Skanska är två av forumets huvudpartners.


