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PLATS

Grundskolan ligger i norra ändan av parken och 
öppnar upp mot den. Parken är långdragen, lugn och 
gränsar till vatten i södra ändan. Huvudentrén ligger 
i mitten av parkens kortsida, som en fortsättning av 
vägen som möter parken där norrifrån. En högt 
glasad entréöppning som återkommer mot parkens 
sida skapar en siktlinje genom byggnaden mot 
parken redan vid entrén. Byggnaden omsluts av 
skolgårdar på olika nivåer som förhåller sig till 
landskapets nivåskillnader.

KONCEPT

Skolbyggnaden består av tre massiva volymer som 
kopplas ihop med en hög volym i mitten med stora 
öppningar mot entrésidorna. Där dessa fyra kroppar 
möts uppstår spännande rumsligheter, upphöjda 
ytor och nischer.

PROGRAM

Volymen mot gatan i färgad blå betong rymmer 
basrummen till årskurs 7-9, ett bibliotek med en 
öppen fasad mot entrésidan, en stor och öppen 
matsal med integrerad miniaula och alla specialsalar 
då åk 7-9 är de som använder specialsalarna mest.

I den röd färgade volymen ligger en idrottshall 2 
meter nersänkt som är kopplad till mittrummet. En 
läktare trappar ner till idrottshallens nivå och leder 
till omklädningsrummen i andra ändan av byggnaden 
där idrottsentrén ligger. På övre våningen ligger 
basrummen till årskurs 4-6. 

Närmast parken, ligger den gul färgade volymen som 
rymmer förskola och årskurs 1 på bottenvåningen 
och årskurs två och tre en våning upp.

Tanken är att alla rum på bottenvåningen i den 
röda och blåa volymen ska kunna användas utanför 
skolsammanhang. De är därför kopplade direkt till 
huvudentrén och väl synliga från mittrummet.

FRÅN ÖPPEN OFFENTLIGHET 
TILL MER PRIVATA ENHETER

När man kommer in i skolbyggnaden ska det vara 
tydligt hur man orienterar sig. Därför ligger alla 
gemensamma funktioner synligt i direkt anslutning 
till mitthallen. En stor överskådlighet och öppenhet 
ligger i fokus. Höga glaspartier över entréerna visar 
tydligt kopplingen mellan ute och inne. Takfönster 
är satta där dagsljuset från sidofönsterna inte når 
sittplatserna på de upphöjda ytorna. Volymerna som 
kopplas ihop av mittrummet är i färgad betong och 
är mer slutna än det centrala rummet men öppnar 
upp mot utsidan med stora fönster. De ska kännas 
mer privata och trygga än det centrala rummet. De 
breda trapporna i de tre omkringliggande volymerna 
och rummet där två volymer skär varandra bidrar till 
en gradvis övergång från det offentliga till det mer 
privata.

CLUSTER

Basrumsdelarna är utformade som cluster där 3 
basrum delar på ett stort öppet allrum, 2 grupprum 
och en ateljé. Allrummet består av två delar, en mer 
lugn och fokuserad del och en mer kreativ och aktiv 
del. Klassrummen ligger vid fasaden med fönster 
utåt mot det gröna och avstängda inåt, medan 
allrummen får samma transparanta funktion som 
centrala hallen, fast i en mindre kontext. Där 
grupprummen och ateljéer inte kan ligga i anslutning 
till ett fönster finns det istället en ljusgård eller 
takfönster som släpper in dagsljus.

LOCATION

The school is situated on the north edge of the park 
and opens up to it. The park is long, calm and is 
connected to a lake on the south side. The main 
entrance is located on the north side, where a street 
meets the park. An entrance with a high opening 
over it, which also is seen on the park side entrance 
creates a sight line through the building, which 
makes the park be seen already at the entrance. 
The school building is surrounded by plateaus on 
different heights that relate to the existing height 
differences.

KONCEPT

The building consists of four rectangular massive 
volumes. The one in the middle connects the other 
three, is the highest and opens up with high 
openings towards the entrances of the building. 
Where the 11meter high middle volume meets the 
other two or three stories buildings interesting space, 
elevated platforms and corners are created. 

PROGRAM

In the volume closest to the street, coloured blue, 
classes 7-9, the library with big windows to the out-
side and a big open dining room with an 
integrated small lecture hall and all the special 
rooms are located. 

In the red building you find a sports hall which lies 
2metres down and which is visible from the en-
trance hall. Through an open gallery you can get to 
the changing room on the other side of the building 
where you also find the entrance for sport. Above the 
sports hall the classrooms for year 4-6 are located. 

Close to the park lies the yellow coloured building 
where preschool and year 1 fit on the ground floor 
and year 2 and 3 fit one stair up. 

All the rooms on the ground floor in the red and blue 
building parts are used by other than school and are 
therefore close to the main entrance and visible from 
the connecting volume.

FROM OPEN PUBLIC SPACES 
TO MORE PRIVATE UNITS

Entering the school I want it to be clear how to 
orientate oneself. Because of that all common 
functions are in direct connection to the central hall. 
There is a big focus on an open and transparent 
atmosphere. High windows over the entrances show 
a clear connection between the outside and the 
inside. The roof windows are located where the 
daylight from the side windows do not reach the 
study places on the elevated platforms. 
The rooms in the three coloured concrete volumes 
are more closed than the big open room in the 
central volume, but they open up with big windows 
towards the park and outside. That is because I want 
the classrooms to feel more private and confident 
than the central hall. The stairs and the elevated 
platforms make up a transition area from the public 
open central hall to the more private classrooms. 

CLUSTER

The classroom parts are like clusters where three 
classrooms share one big open common room, two 
study rooms and one atelier. The big common room 
is separated into two parts, one part for more calm 
and focused work and one part for more creative 
activities. The classrooms lie along the facade with a 
distinct barrier towards the rest, while the common 
space has a more transparent function like the 
central hall but in a smaller context. 
Where the study rooms and ateliers can’t get 
daylight from the facade side, light gardens or roof 
lighting provide daylight. 
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Vy från huvudentrén in i mittrummet och ut mot parken.
View from the main entrance, in the central hall, towards the parc.



Vy mot huvudentrén
View towards the main entrance



Vy mot sidoentrén och skateboardpark
View towards the side entrance and the skateboard park
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TEKNISKT SNITT 1:20 
SOPHIE TROSSBACH, STUDIO 2

Betongfundament med en fackverkkonstruktion i stål 
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