Att beställa skola
– en investering i hållbarhet
Att beställa en skola är ett stort samhällsansvar och
en ekonomisk jättesatsning. Välkommen att delta i en
utbildning som ger dig redskapen och kunskaperna som
behövs för att göra investeringen hållbar in i framtiden.
Kort och gott – att bli en bättre beställare av skola!
Utbildningsprogrammet riktar sig främst till skolhuvudmän: anställda med projektledningsansvar inom
barn- och utbildningsförvaltning och fastighetsförvaltning, rektorer, projektledare eller styrelsemedlemmar i
fristående skolorganisationer.
Vid fem tillfällen på fem orter får kursdeltagarna lyssna till experter inom skolmiljö och skolbyggande, göra
studiebesök på uppmärksammade skolor och arbeta i
workshops kring skarpa projekt. Mellan kursträffarna får
deltagarna handledning i egna skolbyggnadsprojekt
Utbildningen arrangeras av Forum Bygga Skola, ett
nationellt forum med syfte att stödja Sveriges skolhuvudmän genom kunskapsspridning, inspiration och
processtöd samt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Frida Brismar Pålsson, Paradis Produktion, är
utbildningsledare.
För mer information, frågor och anmälan:
besök www.byggaskola.se eller kontakta projektledare
Magnus Anclair, magnus.anclair@byggaskola.se
För frågor om innehållet kontakta Frida Brismar Pålsson,
frida@paradisproduktion.se

Utbildning 2018

TRÄFF

1

18-19 januari Stockholm och Nyköping. Vi ritar upp
kartan för projektet att bygga skola, går igenom verktyg
och processer och analyserar mål och målkonflikter. Vi djupdyker
i frågan om likvärdighet och gör studiebesök på Nyköpings Nya
Högstadium – ett framgångsrikt exempel på hur vi kan arbeta med
inkludering och integration.
TRÄFF

2

14-15 mars i Malmö och Lund. När elever i sin vardag
sitter alltmer stilla, är fysisk och psykisk hälsa är ett
viktigt mål för framtidens skola. Samtidigt behöver skolan integrera
ny digital teknik redan i planeringsskedet. Vi besöker skolmiljöer
som arbetat aktivt med en hälsosam utemiljö och diskuterar hur
digitalisering och välbefinnande kan samverka i skolbyggnaden.
TRÄFF

3

16-17 maj i Göteborg: Vi ger verktyg för att skapa en
samordnad process för ett lyckat resultat. Vi besöker
Landamäreskolan och får exempel på hur medborgardialoger kan se
ut. Vi lyfter frågan om samordning och samnyttjande för att undvika
parallella projekt och dubbla kostnader.
TRÄFF

4

13-14 september i Skövde, Skara och Kinnarps.
Läroplanen och skollagen visar att skolan ska främja
elevaktiva arbetssätt, kreativitet och samarbete. Vi får lyssna till
forskning kring effekter av skolstorlekar och se konkreta exempel
på hur studiemiljön kan utformas så att den främjar läroplanens mål.
TRÄFF

5

12-13 november i Umeå. Vi får verktyg för att bygga
en hållbarhet kring skolan – ekologiskt, ekonomiskt och
pedagogiskt.. Vi tar upp olika upphandlingsformer och ger olika
perspektiv på ägarfrågan. Vid den sista träffen kommer vi också att
ge utrymme för de frågor som väckts under kursens gång.

