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Kommande händelser:

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.

Juni: Nu är byggnaden besiktigad och godkänd. 
Det kvarstår en del markarbeten som beräknas 
färdigställas strax före semestern. 

Juli: Flytt av material från Smulebergskolan till 
Baggeboskolan.

Augusti: 
17/8   Skolstart
20/8   Officiell invigning

Tibro kommun

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

Efter en intensiv vår med byggarbeten är nu 
skolan besiktigad och godkänd. Nu ligger 
fokus på att flytta bodar och containrar från 
skolgården så att markarbetena kan färdig-
ställas före semestern. Invändigt kvarstår 
den lösa inredningen, det vill säga all 
möblering. En majoritet av möblerna har 
köpts från lokala möbeltillverkare i Tibro,
men en del tas med från Smulebergskolan. 

Det har varit ett gediget jobb att bestämma hur 
skolan ska möbleras. En inredningsarkitekt har 
gjort en möbleringsplan tillsammans med 
representanter från verksamheten där skolan 
möblerats på en ritning med bord, stolar, 
mattor och kuddar. Därefter har leverantörerna 
kontaktats för att de beställda produkterna ska 
passa i Baggeboskolan på ett så bra sätt som 
möjligt, såväl funktions- som designmässigt. 

Möbler från lokala tillverkare

Stolar till matsalen som tillverkats av Stolfabriken.Det är mycket att tänka på när en skola ska 
möbleras. Det är inte bara att ”köpa en stol”. 
Den ska vara bekväm, funktionell, lättstädad, upphängningsbar, inte repa golv och inte repa 
bordsskivan när den hängs upp. Den ska också passa barn i olika åldrar. Dessa frågeställningar 
samt en hel del andra frågor har diskuterats under processen med möbelköpet. 

I skolan finns det:
- 38 sackosäckar - 6 runda soffor - 749 stolar
- 416 pallar - 135 kuddar - 2 pingisbord

Markarbeten

Nu är parkeringen 
påbörjad där etableringen 
tidigare var placerad. 
Kantsten sätts som ska 
rama in den asfalterade 
parkeringen på den södra 
sidan av byggnaden. 

På gång just nu
juni 2020
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