Välkommen till Samtal Bygga Skola
i Sundsvall, Stockholm, Örebro, Göteborg och Malmö

– se helheten och hör hur andra resonerar.

Om att bli en bättre
beställare av skola.
Hur ser processen processen att planera och bygga

en skola ut? Vilka är de viktigaste frågorna man inte bör
missa att ställa sig innan man går till upphandling? Hur
resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring
olika vägval och satsningar? Hur ska ni bäst organisera
er för att ta fram ett riktigt bra upphandlingsunderlag?
Välkommen till en halvdag som inledningsvis

förklarar processen och frågorna – kunskap som alla
skolhuvudmän har nytta av i sitt arbete att planera en
ny eller ombyggnation av skola. Därefter får du sitta ner

Samtal Bygga Skola · att bli en bättre beställare

med representanter från andra skolhuvudmän för att i
mindre grupper samtala om erfarenheter och möjliga
vägval kring processen och några av de frågor man inte
bör missa att ställa sig.
Att ta del av kunskap, lyssna på hur andra resonerar, sätta ord på sina egna tankar och att nätverka är
viktiga delar för att möta den stora utmaning många av
Sveriges kommuner har de kommande tio åren – att
bygga och renovera många skolor. Hur får vi ut det
mesta ur den samhällsinvesteringen?

forum bygga skola · Hösten/vintern 2017-2018

Var och när?
22 september i Sundsvall · 9 oktober i Stockholm · 12 oktober i Örebro
20 november i Göteborg · 17 januari 2018 i Malmö
Klockan 8.30 – 13.00. Inleds med morgonfika och avslutas med gemensam lunch.
Plats meddelas senare (programmet kommer att äga rum på plats med närhet till kollektivtrafik).

Vägen till beställningen i fokus
Hur ser processen ut hos er? Vem ställer
frågorna och vilka kallas till mötet? Vilka säkerställer
att upphandlingsunderlaget blir så bra som möjligt?
Vilka saker bör man inte missa när man planerar
sin process? Välkommen att lyssna på Anna Lidvall
Gräll med erfarenhet från många skolprojekt och
övergripande strategiarbete från både Stockholms stad
och senast som fastighetschef på Uppsala kommun.
Utöver diskussion i mindre grupp kring
processen lyfter vi en central fråga för ett nybygge

Kostnad: Personer vars arbetsgivare tar del av Forum
Bygga Skolas abonnemang för skolhuvudmän: 2.980 kr
+ moms. För övriga: 4.980 kr + moms. I priset ingår
deltagande i samtalen, föreläsning, fika och lunch.

eller renovering av skola – vad är ett klassrum? Om hur
digitala verktyg och läromedel, informellt lärande och
nya sätt att tänka lärmiljöer kan påverka det fysiska
skolhuset.
Frågorna i fokus för samtalen är valda för att dels

öka kunskapen kring några centrala utgångspunkter för
att bygga och driva skola och dels ge exempel på och
synliggöra den komplexitet som framträder då man
börjar vända och vrida på sakerna.

Anmälan till magnus@byggaskola.se senast en
månad innan respektive dag. Begränsat antal platser.
Ange eventuella kostallergier.

Samtal Bygga Skola är ett samarrangemang mellan Forum Bygga Skola och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

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 lärmiljöerna och i undervisningen, bra ekonomi i samhällsinvesteringen och nya hållbara lösningar för byggande.
Sveriges alla skolhuvudmän är välkomna att ta del av Forum Bygga Skolas
verksamhet och material. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är tillsammans
med ett antal aktörer såsom arkitekter, byggare, inredare, it-utvecklare och forskare
en av forumets partner.
Det handlar inte enbart om att bygga ett skolhus. Det handlar om att bygga skola.

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

