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Genomgången av lokaler har sin grund i den erfarenhet som finns hos ledningen av Strömbackaskolan.
Lokalförändringar har skett kontinuerligt genom åren utifrån förändrade behov, lagstiftning och
elevtryck. Nationellt pratas det mycket om hållbara och flexibla skolmiljöer som utformas med lärandet
som ledstjärna. På Strömbacka lyfter man en rad behov och önskemål. Främst handlar det om
tillfredsställande tak på hus Oden och Tor. Det handlar också om grupprum, fler arbetsrum för en
person, klassrum med distansteknik, översyn av kapacitet i personalrum, ombyggnation och underhåll i
Stora samlingssalen, samt översyn av program och inriktningar som då även kommer att beröra
lokalerna. TE4 och automationslokal skulle eventuellt kunna knytas till en gemensam plats.
Gymnasiesärskolans lokaler kan behöva utredas i och med förändringen i läroplan och skollag. Om det
skulle finnas samverkansmöjligheter som kunde vara kostnadseffektiva så är det värt att se över.
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1 Inledning
En viktig del, ur en kvalitéts- och effektivitetssynpunkt, är tillgång, behov och nyttjande av lokaler. Dåligt
fungerande lokaler skapar brister i kvalitén, dåligt använda lokaler, skapar brist på effektivitet. I den
bästa av världar nyttjas lokaler maximalt samtidigt som tillgången tillgodoses. En sådan effektivitet är i
praktiken svår att uppnå, då trycket på lokaler varierar över veckans dagar och tidpunkter. På
Strömbacka brukar vi säga när schemat ska läggas, att det ska vara svårt men inte omöjligt att placera ut
klasser och grupper. Då vet vi, att vi är rätt nära ett så effektivt nyttjande som möjligt.

at
er
ia
l

Men självklart måste man också se över hur elevernas timmar fördelas över dagen och hur man kan
samverka med andra för att de kommunala lokalerna i så hög utsträckning som möjligt ska komma
medborgarna tillgodo.
Syftet med detta delprojekt är att se över nyttjande, möjligheter till samnyttjande samt behov av
förändringar och investeringar.

ng
sm

1.1 Avgränsning

2 Bakgrund
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De lokaler som idag ligger under Strömbackaskolan och Utbildningsförvaltningen, på skolområdet
Strömbacka samt externa lokaler. Utemiljön ingår ej i delrapporten.
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Strömbackaskolan tillkom som en modern verkstadsskola i landstingets regi i slutet av trettiotalet. Den
byggdes som ett arbetsmarknadsprojekt under åren 1937-1939 och startade därefter sin verksamhet
med en rad olika tvååriga yrkesprogram för unga män enligt den tidens syn på arbete. Det utbildades
yrkeskunnigt restaurangfolk, bilmekaniker, murare, snickare, mekaniker, elektriker etc. Elevbyggen
genomfördes redan från starten, om än i något mindre skala än dagens omfattning och storlek. På
skolan fanns ett elevhem som numera är rivet, och Strömbacka herrgård byggd 1917, fungerade som
matsal. Strömbacka herrgård har också givit namn åt Strömbackaskolan. Verkstadsskolan låg i hus Tor
som idag inrymmer administration, El- och energiprogram samt gymnasiesärskola.
Under åren har lokaler tillkommit och försvunnit. Gamla vårdskolan Frejahuset, som till en början drevs
av landstinget, byggdes ut på 80-talet för att kunna bedriva verksamheten när trycket på platser,
attraktiviteten, var stor. Idag är Utbildningsförvaltningen inrymd på översta planet i huset. När
elevunderlaget sjönk i början av 2010-talet, beslutades att hela Freja skulle övergå till annan
verksamhet. Nya vårdlokaler inrättades i hus Oden och Vård- och omsorgsprogrammet flyttade ut från
Freja. Dock insåg man så småningom att behovet av lokaler kvarstod, så de två nedre våningarna i hus
Freja blev kvar i Strömbackaskolans regi, även om de periodvis använts till annan verksamhet inom
förvaltningen.
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Hus Oden tillkom 197X Byggnaden inhyste stora delar av de teoretiska linjerna efter flytten från
Christinaskolan. År 1989 förstördes stora delar av skolan, av en brand. Återuppbyggnaden var klar 1991,
men lade grunden till en rad miljöproblem i lokalerna, som skolan och kommunen har fått dras med
under en följd av år. Hus Oden har fått saneras från gamla brandrester och detta arbete slutfördes 2013.
Disponeringen av lokalerna efter branden utgick från att utbildningar/program skulle hållas ihop så att
såväl yrkesämnen som kärnämnen skulle bedrivas så geografiskt nära som möjligt. En följd av den
utgångspunkten blev att skolenheterna fick en mer blandad sammansättning av lärare och att det skulle
underlätta samverkan omkring eleven.

2.1 Nuläge lokalt

Lokaler utanför

Tor
Ymer

dn
i

Freja
Strömbacka Herrgård
Atle
Balder

Inrymmer programmen
BF, EK, HA, NA, SA, TE, T4, VO, ES-bild
Idrottslokaler finns i källarplan, A-hall, B-hall, C-hall,
Spegelsalen, Styrketräning, Pingisrum, Spinning
Stora Samlingssalen
Lilla samlingssalen
EE, VF, BA, IN, Gymnasiesärskola, elevfiket Zenith
ES-musik, ES- Estetik och media, samt ES-dans
teoretiska delar
Språkintroduktion företrädesvis, samt RL teoretiska
delar
RL
FT-personbil, Bygg-måleri, IN-träteknik
VF-Industrirör
FT-transport
BA, EE, VF
ES-dans, tre salar
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Strömbackaområdet
Oden
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Strömbackaskolan består av sju olika huskroppar, varav två är sammanfogade med en glasentré.
Verksamheten fördelar sig på följande sätt i lokalerna:
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BDX
Elevbygget Furulund
Nolia

När det gäller beläggning av lokalerna, är det svårt att mäta med de utdrag som skulle gå att ta fram. I
dessa utdrag ingår lokaler som ej går att nyttja som lektionssalar, t ex förråd, salar som är för små,
specialsalar etc. Därför blir en effektivitetsmätning utifrån beläggning missvisande och svårtolkad.
Den senaste större lokaldispositionen för strömbackaområdet gjordes inför återflyttandet 1996
efter ”Branden 1989”. Den byggde på idén, enligt ovan, där exempelvis teorilokaler alltid skulle finnas
tillgängliga i närheten av verkstäder och andra yrkeslokaler. Dels för att underlätta samarbetet mellan
olika lärargrupper men också för att minska ”springet” för eleverna mellan teori och praktik
Under tiden har delar av idén fått ge vika för andra intressen, vilket säkert också medför en otydlig
struktur av lokalnyttjandet. Den pedagogiska verksamheten har dock företräde och är inte alltid det som
matematiskt är det bästa resursutnyttjandet. Samnyttjande av lokaler är generellt svårt, på grund av
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skolans ojämna nyttjande över tid. Däremot att vissa delar avskiljs, exemplet UBF, fungerar bra förutsatt
att skolans verksamhet får plats på den resterande delen.
Lokalnyttjandet bygger på en kombination av olika intressen som ska uppfyllas. Några exempel är;




Politiska beslut på riksnivå med nya program (TE4 senast), Inriktningar och kurser
(programmering, estetisk verksamhet) påverkar lokalbehovet.
Politiska beslut på lokal nivå som fattas över vilka utbildningar som ska anordnas. Exempel
under 2000-talet är ”Spetsutbildning dans”, ”Industrirörsmontör” och ”Industri trä utbildning”.
Verksamhetsbeslut att fortsätta erbjuda utbildning över konjunkturcykler trots svikande
elevunderlag. Exempelvis Byggutbildning, VF (Rörmokare) och Restaurangutbildning. Det är en
avvägning mellan att behålla utbildningarna och ge eleverna ett brett utbud på hemorten
alternativt att ungdomarna väljer utbildning på annan ort.
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Ovanstående två lokala orsaker kan leda till ett lägre lokalutnyttjande kortsiktigt men å andra sidan kan
bredden och attraktiviteten för skolan behållas. Med den bakgrunden kan man förstå att ”hårda
nyckeltal” som typen beläggning av antalet bäddar i turistbranschen inte är aktuella.
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Den statistik som finns beskriver beläggning av lokaler under schemalagd tid utan hänsyn till hur
lokalerna är ersättningsbara mot varandra. Även om en verkstad kan finnas tillgänglig under någon dag
då eleverna befinner sig på APL1 är det inte enkelt att nyttja resursen för någon annan. Detsamma gäller
för lediga kök eller idrottslokaler om de inte används vissa timmar under dagen.

2.2 Nuläge omvärld

dn
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En ny gymnasieutredning har presenterats under året. I den föreslås att ett obligatoriskt estetiskt ämne
ska införas. Detta är något som kan komma att påverka lokalfrågan.

tre

Många konferenser har hållits runt om i Sverige de senast åren med fokus på framtidens skolmiljöer.
Många av dessa fokuserar på hållbara skolmiljöer. Men man talar också om att man behöver en
lokalutformning som stöttar pedagogiken och som är flexibel för skiftningar i elevantal.2

U

Under de senaste två åren har skolor runt om i Sverige ställts inför stora utmaningar i och med de stora
flyktingströmmar som kommit. Väldigt snabbt kan vi behöva ställa om kapaciteten, vilket ställer krav på
övergripande kommunal samverkan, men också krav på flexibilitet inom organisationen.
Det är högst troligt att vi i framtiden kan komma att bedriva viss undervisning via entreprenad. Detta
ställer vissa krav på anpassning av lokaler, eller i alla fall att lokalerna är utrustade med IT-lösningar för
distansundervisning.

1

Arbetsplatsförlagt Lärande
http://3ubvsp2tnu7c37miew3lbor1.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/Framtidens-skoloch-forskolemiljoer-2016.pdf 2017-05-21.
2

Sida 6 av 14

2017-06-28

3 Metod
Arbetet med delprojektet lokaler grundar sig i ledningsgruppens samlade erfarenhet när det gäller
lokalbehov och lokalstruktur.

4 Utfall/Resultat
När det gäller underhåll av lokaler, så pågår ett långsiktigt arbete med att hålla efter ytskikt och
möblering så att skolan ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats för både personal och elever.
Lärararbetsrummen i hus Oden har rustats och nya funktionella möbler är inköpta. Fortsatt upprustning
av lärararbetsrum fortlöper enligt fastställd plan.
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Lokaler för yrkesämnen, dvs. verkstäderna, är väl fungerande. Dock har antalet elever på
Industriprogrammet sjunkit under senaste åren och av den anledningen finns behov av att se över
programmets inriktningar, eventuellt även kopplingen till den utbildning som ges på VF Industrirör. Även
om elevkullarna halverats så är lokalerna lika omfattande och detta bör också tas med i en översyn. Det
finns också behov av att se över omklädningsrum inte minst utifrån aspekten att vi strävar efter en
jämnare könsfördelning på programmen. Får vi en fortsättning av elevbygget så klarar vi
dimensioneringen på byggprogrammet. Om det inte går att åstadkomma en långsiktighet när det gäller
elevbygget, så uppstår behov av att ersätta det med en bygghall. Detta kan komma att kräva rätt stora
investeringar. Det pågår arbete med att eventuellt tillskapa yrkeslokaler för IMYRK-VF. Dessa lokaler
kommer i så fall att tas från den nedlagda SYV-hörnan i källarplanet i hus Tor.
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Transports lokaler på BMX är trånga, men det fungerar. I och med att vi avtalade om en ny arbetsyta
i ”gropen” så fungerar undervisningen nu med stor tillfredsställelse. Detsamma gäller för dansen och de
lokaler som hyrs via Nolia. Det blir naturligt nog en rätt stor kostnad för dessa lokaler, men
kvalitetsmässigt är de fullt tillfredsställande. Gymnasieskolans dansprogram är dock i hög grad beroende
av vad som händer med dansens utveckling i kommunen i stort för att det ska gå att bedriva.

U

Ett stort problem för Strömbackaskolan, har varit hus Odens takkonstruktion. Problem med avrinning
har orsakat läckage i både arbetsrum, korridorer, klassrum och bibliotek. Fastighetsförvaltningen har
under många år arbetat med att försöka åtgärda problemen utan bestående framgång. Idag är man inne
på att det enda sättet att få bukt med problematiken är att bygga ett nytt tak. Men det är inte bara taket
på hus Oden som är bristfälligt. Taket på hus Tor skulle ha varit omgjort 2012, men denna investering
har fått skjutas på framtiden i och med konkurrensen om de investeringsmedel som totalt sett finns i
kommunen. Detta är något som på sikt kan göra att kommunen drar på sig ytterligare kostnader i form
av reparationer.
I källarplanet på hus Tor inrymdes tidigare Studie- och yrkesvägledning. Lokalerna dömdes ut som
arbetsrum i början av 2010-talet och de har inte ersatts av några nya lokaler. Det har inneburit avsaknad
av mindre arbetsrum som kan inhysa en person.
Något som också framkommer när man pratar med lärare är bristen på grupprum. Idag används ofta
förråd för läromedel som grupprum, vilket inte är optimalt.
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Behovet at lärararbetsrum blev också mer påtagligt när stora delar av hus Freja skulle utrymmas. Skolan
satsade egna medel för att tillskapa nya arbetsplatser för lärare, men fortfarande ser vi att det är en
brist. Administrationen saknar också arbetsrum för en eller två personer.
Utbildningen har också förändrats och kravet på stöd har förstärkts. Det har kommit in andra
personalkategorier, t ex specialpedagoger, som är i behov av egna större arbetsrum, eftersom de ofta
undervisar elever enskilt eller i mindre grupp. Lärstudios är också något som tillkommit vilket tagit
utrymme, medan datasalarna till största delen kunnat plockas bort när elevdatorerna tillkom vilket i sig
skapat utrymme. I framtiden är det högst tänkbart att delar av undervisningen sker på entreprenad via
länk, vilket kan komma att ställa krav på klassrummens tekniska utformning.
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En annan omvärldsfaktor som påverkat Strömbacka lokalmässigt är den stora ökningen av nyanlända
elever. Att sia om hur detta kan gestalta sig 2025 är mycket svårt för att inte säga omöjligt. Det man kan
anta är att vågor av flyktingströmmar kommer att dyka upp även i framtiden, inte minst på grund av
klimatet. Att fundera över lösningar som gör att man snabbt kan ställa om kapaciteten kan nog vara rätt
angeläget.
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Läsåret 2016/2017 startade en ny utbildning. Teknikprogrammets fjärde år. TE4 ska helst ha en annan
typ av lärmiljö än ett vanligt klassrum. Det optimala är att sträva mot en klassrumsmiljö som efterliknar
arbetslivet, en flexibel miljö med både möjlighet till kreativt arbete, teoretiskt arbete, grupparbeten och
eventuellt något mindre pentry.
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Det finns några flaskhalsar när det gäller lokaler. Bristen på labb-salar, särskilt runt lunchtid. Det är då
man ofta lägger ut grupptimmar, så att halva gruppen äter lunch och andra halvan har lektion för att
sedan bytas av. Önskemål om ytterligare en idrottslokal för spinning, för att kunna vara mer flexibla
finns. Men detta är något som kan komma att lösas i nutid. Idrottshallarna och idrottsanläggningen
utomhus, samnyttjas idag av Utbildningsförvaltningen och Kultur och Fritid och används flitigt under
både dagar och kvällar.
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När Lilla Herrgårn avyttrades, tillkom ett behov av att ersätta den konferenslokal som funnits där.
Lösningen blev att göra ett stort klassrum på övre våningen i Stora Herrgården till konferensrum
eftersom restaurangprogrammet i princip var nedläggningshotat. Men tiderna förändras och i dagsläget
är behovet av klassrum i herrgården stort igen då vi har elever i alla årskurser samt även
yrkesintroduktion på RL. Det finns således behov av ett modernt och större konferensrum någonstans
inom skolområdet. Kanske skulle man kunna tänka sig att samnyttja något av klassrummen eller att
personalrum/elevmatsal inreds så att det också går att använda som konferensrum för att effektivisera.
En fråga som lyfts många gånger från personal och rektorshåll är belastningen på personalrummet i hus
Oden. Många lärare ska samsas i köket vid mikrougnarna ungefär vid samma tidpunkt. Trycket på
personalrummen, främst i hus Oden, steg också när personalmatsalen lades ned. Personalrummen är å
andra sidan lokaler som under stora delar av dagen står nästintill tomma. Detsamma gäller för
elevmatsalen.
Många i personalen lyfter fortfarande frågan om en personalmatsal. Matsalen fyllde flera funktioner.
Inte bara genom att kunna tillhandahålla god, snabb och prisvärd lunch, utan också för att den utgjorde
en oas, där man som personal kunde komma undan från arbetet en stund och träffa andra kollegor som
man inte hade så mycket att göra med i det direkta vardagsarbetet. I samband med övergången till
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systemet ”cook and chill” uppstod behovet av att utöka kökets domäner. Personalmatsalen blev
lösningen på detta problem. Ingen ersättningsmatsal tillkom eftersom man börjat se att antalet
besökare som åt lunch gått ner efter en prishöjning på lunchkuponger. Det utbud av mat som tidigare
funnits för personalen att välja bland, ansågs inte heller möjligt att erbjuda. En personalmatsal ansågs
därför som en omöjlighet. Men önskemålen om en matsal har levt kvar hos många i personalen, även
om det sannolikt inte skulle gå att komma tillbaka till de antal gäster som var fallet tidigare.
Strömbackaskolan inrymmer en liten och en stor samlingssal. Den stora samlingssalen går att skärma av
så att det blir möjligt att nyttja den till två skilda evenemang. När vi är framme vid 2025 bör man ha
börjat planera för en upprustning av den bakre delen som börjar bli sliten. År 2025 har den hunnit få 34
år på nacken. Den främre delen av stora samlingssalen skulle med fördel kunna byggas ut för att med
rätt små medel kunna ta emot större föreställningar. Investeringsmedel har avsatts för att i alla fall
påbörja denna ombyggnation.
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Gymnasiesärskolan fick en ny läroplan 2013. I och med det förändrades personkretsen för antagning till
särskola. Detta har påverkat behovet av lokaler, eller snarare funktionen på de lokaler som erbjuds. En
grundligare beskrivning av detta finns i delprojektet 3.4 Gymnasiesärskolan.
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Att Piteå kommun valt att ta över Grans Naturbruksskola innebär att man kan börja titta på möjligheter
för samnyttjande av vissa lokaler.
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5 Hållbar utveckling
Det som lade grunden för hållbarhetsbegreppet var Brundtlandkommissionen som under åren 19831987 stadgade att med hållbarhet avsågs att; ”utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.3
Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och ett globalt perspektiv.4Vid ett FN-toppmöte i
Johannesburg om hållbar utveckling, lade man fast att all utveckling måste vara hållbar och att
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter måste integreras.5

at
er
ia
l

Arbetet med hållbar utveckling stadgas både genom nationella styrdokument för skolan men även som
ett kommunalt uppdrag. Sedan 2010 har Piteå kommun bedrivit ett strategiskt förvaltningsövergripande
arbete för hållbar utveckling, bland annat genom medverkan i Energimyndighetens program ”Uthålliga
kommuner”.6

5.1 Social hållbarhet
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Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare; ekonomisk, socialt och miljömässigt ansvar, och dessa
intressen behöver befinna sig i balans.7 De lokala delprojekten i denna utredning, speglas i dessa tre
hållbarhetsperspektiv.

Eleverna är delaktiga i reparationer och byggnationer där så är möjligt, för att förbättra skolans lokaler.
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5.2 Ekologisk hållbarhet

tre

De pågående och förväntade klimatförändringarna, kan ställa högre krav på takens förmåga att hålla
undan från skyfall och extrema väder. Ett varmare klimat kan också innebära ett större behov av
adekvata solskydd för fönstren.

U

Ett av våra stora byggföretag har arbetat med att ta fram frågeställningar kring framtidens hållbara
skolmiljöer. När det gäller ekologisk hållbar skolmiljö så säger man att en miljöanpassad och
miljöcertifierad skolbyggnad bidrar till god inomhusmiljö vilket gör att eleverna trivs, kan vara mer alerta
och presterar bättre. Ett bra sätt att öka den ekologiska hållbarheten är bygga för en hög
miljöprestanda. Ett särskilt viktigt kriterium är energi. Förnyelsebar energi kan bli ett viktigt signum.
Särskilt fokus bör också läggas på ventilation, dagsljus och att säkerställa att inte fukt påverkar
byggnaden negativt. Man bör också lägga fokus på giftfria och miljöanpassade material.8

3

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainabledevelopment/hallbar-utveckling-1.350579 2017-05-15.
4
NE.se
5
SOU 2004:104. Sid. 38.
6
Piteå kommun - Utbildningsförvaltningen, Plan för hållbarhet. Sid 3.
7
https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/hallbarhetstjanster/vad-ar-hallbarhet.html 2017-05-15
8
http://www.skanska.se/492427/siteassets/om-skanska/press/rapporter/framtidens-hallbara-skola/framtidenshallbara-skola.pdf 2017-05-21.
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En fråga man kan ställa sig är om solenergi kunde vara något för den stora byggnaden i framtiden?

5.3 Ekonomisk hållbarhet

U

tre

dn
i

ng
sm

at
er
ia
l

Att följa åtgärdsplaner och tidplaner för reparation och underhåll borde vara kostnadseffektivt i
längden. Eftersom detta ligger inom ramen för en annan förvaltning, kan vi inte påverka mer än att
signalera de behov som vi ser. Att hålla efter skadegörelse och följa den långsiktiga planen för att
åtgärda slitage är på samma sätt kostnadseffektivt. Strömbackas elever nyttjas så ofta det är möjligt till
att reparera ytskikt vilket är bra både ur kostnadsperspektiv och ansvarsperspektiv.
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6 Analys
Strömbackas lokaler har förändrats som en organism utifrån verksamhetens behov genom åren.
Program, tillkommer och program försvinner. Elevkullar ökar och elevkullar minskar. Nya krav ger nya
behov som måste lösas. Kortsiktighet och tidspress kan dock tyvärr medföra både brister i kvalité och
onödiga kostnader. Därför är det av stor vikt att ha ett långsiktigt perspektiv när så är möjligt. Att
underhåll sker enligt fastställda planer är viktigt för skolans attraktivitet men också ur
kostnadseffektivitet. I annat fall hamnar man i brandkårsutryckningar med onödiga reparationsarbeten
som kunnat undvikas. Men eftersom Utbildningsförvaltningen inte själva ansvarar för fastigheterna så är
det frågor som måste lösas av andra.
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Förändringar i regelverk och utbildningsidéer påverkar skolans arbete och de funktioner, materiella och
personella, som behövs för att stödja skolans arbete. Skolan måste kunna vara flexibel. Skolan måste
kunna ställa om och anpassa sig till nya förutsättningar, ibland till och med mycket snabbt. Det måste
finnas spelrum. Men med begränsade resurser hushåller vi i den kommunala ekonomin, och det är
därför också viktigt att se över om det finns möjligheter att samordna/samnyttja lokaler och personal,
med andra delar av kommunens verksamheter.
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När lokalerna förändras är det viktigt att ha hållbarhetsperspektivet i fokus och det pedagogiska
perspektivet. Om pedagogiken förändras så borde rimligtvis även lokalernas utformning göra det.
Dialogen med pedagoger och ledning är viktig i processer av lokalförändringar.
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Ett önskemål som lyfts för framtiden är behovet av lokaler för automation. I det sammanhanget kunde
man undersöka om det i framtiden skulle gå att samnyttja lokaler för automation och TE4, eventuellt i
hus Balder.
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7 Rekommendationer, slutsatser och frågeställningar
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Taket på hus Oden byts ut
Taket på hus Tor - planerade åtgärder genomförs
Lös frågan med elevbygge 2.0
Tillskapa fler grupprum eventuellt genom flexibla lösningar
Tillskapa fler små arbetsrum – elevbygge?
Planera för upprustning av stora samlingssalen. En utbyggnad av scenen skulle möjliggöra att
man kan ta in större föreställningar vilket kunde leda till mer omfattande uthyrning.
Personalmatsal/personalrum, Västergatan hus Oden – hur öka kapaciteten?
På sikt se över gymnasiesärskolans behov av lokalförändringar
Modernt konferensrum – utred möjligheterna till samnyttjande av klassrum eller avskärmning i
matsal/personalrum
Ändamålsenlig lokal för TE4, helst frikopplad från gymnasiet. Skulle med fördel kunna kopplas
ihop med lokaler för automation. Om förändringar sker på inriktningsnivå när det gäller VF, så
skulle hus Balder kunna vara ett bra alternativ.
Översyn av Industriprogrammets inriktningar även kopplat till lokaler.
Utreda vilka samverkansmöjligheter som på sikt kan finnas med Grans när det gäller lokaler, t ex
för inriktningar.
Översyn av hur annan samverkan kring lokaler skulle kunna möjliggöras.
Lokaler anpassade för distansundervisning inom en överskådlig framtid.

U








Sida 13 av 14

2017-06-28

8 Källförteckning
SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Betänkande av Kommittén för utbildning för hållbar
utveckling.
Piteå kommun - Utbildningsförvaltningen, Plan för hållbarhet.
Internet källor:
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbarutveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579

at
er
ia
l

www.ne.se

https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/hallbarhetstjanster/vad-ar-hallbarhet.html
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http://www.skanska.se/492427/siteassets/om-skanska/press/rapporter/framtidens-hallbaraskola/framtidens-hallbara-skola.pdf
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http://3ubvsp2tnu7c37miew3lbor1.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/uploads/2014/05/Framtidens-skol-och-forskolemiljoer-2016.pdf
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