Vi bygger

BAGGEBOSKOLAN
Aktuell information om byggnationen av Tibros nya F-6-skola
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På gång just nu
oktober 2019

Ibland bygger man ett hus
som ska fungera som skola.
När Baggeboskolan skulle
utformas handlade det
istället om att låta skolutvecklingen ta fysisk form.
Allt började med att politiken
bestämde sig för att utreda
vad man ville uppnå med den
nya skolan. Det underlaget
användes sedan för att
arkitekten skulle ta fram ett
första förslag.
- Vi har utgått ifrån hur verksamheten vill arbeta och vad som är viktigt för barnen och naturligtvis vad forskning visar.
Utifrån de delarna har vi kunnat säga, då borde det se ut på det här sättet, säger Anette
Larsson, rektor.
- Det är lite ovanligt, i positiv bemärkelse, att man inte bara bygger en skola, utan låter
skolutvecklingen ta fysisk form på det här sättet.
Eleverna har till exempel fått vara med och välja färger till hemvister och rum, och skolgården
är utformad efter vad barnen tycker att det är roligt att leka, för att stimulera till rörelse.
- Det är framförallt restaurangen som har varit viktig för barnen. De vill ha en mysig känsla.
Andra önskemål var till exempel ett ilskerum ”där allt är mjukt och man kan vara där om man
blir arg”. Till varje hemvist finns flera mindre rum där man kan arbeta i mindre grupper och gå
undan. Tryggheten har varit en viktig del att ta hänsyn till.
Man har redan smugit igång det nya arbetssättet på Smulebergsskolan. På Baggeboskolan är
tanken att ha traditionell ämnesundervisning på förmiddagarna och att eftermiddagarna ska
användas för olika teman där verksamheten blir ämnesöverskridande.
- Hela skolan kan användas då, med ljusgård, mediatek och grotta. Vi har planerat för
utrymmen som stöttar det arbetssättet.
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Kommande händelser:
Oktober:
Här startar undertaksentreprenaden och
golventreprenören börjar lägga mattor.
November:
Här börjar vi montera karmar till invändiga
dörrar och glaspartier. Vi börjar även
montera skåpssnickerier.

Här syns arbetet med träribborna på
sporthallen.

Följ Baggeboskolan på Instagram
för att få de senaste
uppdateringarna från bygget.

DET HÄR ÄR TIBROS NYA SKOLA
Baggeboskolan är en F-6-skola med
plats för 540 elever, som är belägen vid
korsningen mellan Hörnebovägen och
Fågelviksleden.
Skolan, som blir treparallellig, rymmer
en sär- och träningsskola, en fullstor
idrottshall och en skolrestaurang med
storkök. En ljusgård knyter ihop skolan
och är tillgänglig för alla elever. Skolan
tas i bruk hösten 2020.
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