
När vi fick det här projektet så började jag med att reflektera över och formulera vad jag tycker kan 
förbättras i dagens skolform. Jag kom fram till att det största problemet idag är de försämrade resultat 
som man kan se hos eleverna. Bland dagens grundskoleelever finns stora problem med frånvaro och 
utanförskap, vilket har lett till att fler niondeklassare ej får sin gymnasiebehörighet. Jag tror att om 
man hittar en bättre balans mellan praktisk och teoretisk undervisning i skolan så kan man fånga 
många fler elevers intresse, och jag tror jag dessutom att om skolan kan erbjuda aktiviteter även 
utanför lektionstid så kan man motverka utanförskap och mobbing.  
 
Fornuddens marina skola är därför anpassad för utomhuspedagogik och ett mer aktivt lärande. Utöver 
undervisningssalarna så blir även skolgårdarna, parken och Drevviken ett rum för undervisning. 
Undervisning såsom biologi, geografi och idrott kan med fördel förläggas utomhus och dessa kan även 
dra nytta av den närbelägna Drevviken. Skolan har även en ekologisk profil där kurserna är anpassade 
för detta, och man ger praktisk undervisning i kretslopptänk och självförsörjning. Denna profil 
avspeglas även i konstruktionen där man finner enkla och hållbara byggnadsdelar som träbalkar och 
sedumtak. Uthyrningsintäkter kan motivera den utökade ytan för matsal i programmet, detta löser 
dagens lunchkaos i skolan, där elever tvingas äta lunch på orimliga tider på grund av platsbrist. Den 
utökade ytan för café ger möjlighet till ett andra café nere vid vattnet. Eleverna får möjlighet att på 
kvällar och helger hjälpa till att driva dessa två caféer som finns på skolan, men även ett båthus som 
bedriver uthyrning, och de kan även hjälpa till när olika evenemang äger rum i aulan eller några av de 
andra uthyrningsbara salarna. Detta ger möjlighet för unga och vuxna att mötas och det ger eleverna 
en förståelse för vuxenvärlden och en förståelse för varför man studerar. Detta ger även något tillbaka 
till allmänheten, som har förlorat en del av en omtyckt park. Ett café vid vattnet ingår även i 
kommunens ambitioner för parken. 
 
Skolan består av en central yta vilken gemensamma funktioner är placerade runt, ett gemensamt stråk 
och tre mindre mötesplatser för de olika stadierna. Emellan dessa finner man matsalen och de flesta 
specialsalarna. Via parken tar man sig ner till Drevviken där man finner biologi/geografisalar, båthus 
och café. Vid den centrala ytan finner man en entrébyggnad med aula, utomhusaula, café och 
administration. Kring denna yta finns även bibliotek, elevhälsa och idrottshall. Stadiernas mötesplatser 
består av odling både i västhus och utomhus, de består även av lekplatser och bollplaner. Närmast 
dessa ytor finner man allrummen och personalarbetsplatserna, och efter dessa kommer basrummen 
och grupprummen. 
 
Basrummen och grupprummen är placerade i en modul som repeteras över skolan. 
Konstruktionsprincipen är enkel och består av fyra tegelväggar och träbalkar som spänner över dessa. 
Detta ger en flexibel planlösning mellan väggarna och den ena klassen skärmas tydligt av från den 
andra. I denna modul ryms en årskurs på tre klasser, som disponerar två basrum och en samling 
grupprum. Alla salar får generöst med ljus från en glasad långsida, som i största mån är vänd mot 
natur och stillhet. Entrébyggnaden består av en svängd form med en taklutning åt söder. Detta ramar 
in den centrala ytan och skärmar av gatan. För att samtidigt få allmänheten att känna sig välkommen 
är fasaden mot gatan glasad och man ser tydligt passagen genom byggnaden in mot den centrala ytan. 
Taket som lutar åt söder bärs av grova träbalkar och täcks med gräs och sittplatser. Matsalen består av 
mindre enheter för att få bättre akustik och trivsel, och köken ligger placerade mot det centrala 
stråket, där stora glasade ytor låter eleverna se arbetet i köket. Eleverna är aktivt med och samlar in 
råvaror till köket och de får även själva lära sig att källsortera, som en del av ekologiundervisningen. 



Analytiska ritningar

Rörelsediagram 1:8000

Ljusinsläpp

GSEducationalVersion

Tak:

1: Limträtak 500 mm
2: Vattentätt rotresistent tätskickt 10 mm
3: Skydds- och vattenreservoarsduk 10 mm
4: SEM extensiva substrat 70 mm
5: DiaCell erosionskontroll
6: BG sedummatta 50 mm

Vägg 

1: Horisontalprofil 120 mm
2: Isolerglas 24 mm
3: Horisontalprofil 24 mm

Bjälklag

1: Undergolv 40 mm
2: Träbjälklag 200 mm

Grund

1: Golv 40 mm
2: Teknikutrymme 80 mm
3: Betongplatta 500 mm
4: Isolering 24 mm

 Stomme

Kertobalk 1400 x 300 mm
Kertobalk 600 x 300 mm
Kertobalk 300 x 300 mm

5: Dränerande och kapillärbrytande skikt 24 mm
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Fornuddens marina skola

Oscar Wilner

Formulering av Kandidatprojektet
Problemformulering:

¤ Närheten till parken och till Drevvikens vatten:
- Detaljplanen och lokalprogrammet

¤ Andra typer av undervisningsformer:
- Koncentration 
- Inlärning
- Frånvaro
- Utanförskap/mobbning
- Stora klasser
- Ytor där lärarna inte har uppsikt
- För få lärare
- Brist på gruppkänsla

¤ Matsalen:
- Stora rum
- Låg kapacitet
- Kostnader
- Ohälsa

¤ Skolan som avspegling av dagens samhälle: 
- Omoderna skolor

Hur?

¤ Bryt detaljplanen och programmet
- Placera NO-salar, café och båthus vid vattnet

¤ Naturen
- Förlägg idrottslektioner utomhus, på land och på vattnet
- Anpassa arkitekturen, nära kontakt till uterummet

¤ Marint fokus
- Ovan nämnt
- Anpassa naturkunskapsundervisning

¤ Undervisning utanför klassrummet
- Ovan nämnt
- praktisk övning i återvinning
- praktisk övning i självförsörjande
- praktisk övning i sjövett
- Förlägg vanliga kurser utonhus på skolgården

¤ Gör om kurser
- Ovan nämnt

¤ Marina Läroverket
- vattennära mötesplatser för studenter och allmänhet
- vattennära café som studenter kan hjälpa till att driva
- båthus som studenterna kan hjälpa till att driva

¤ Ge tillbaka till platsen/folket/staden
- Delvis studentdrivna caféer och marknader och båtuthyrning

¤ Individanpassa undervisningen mer
- Fler grupprum
- Ytor som kan formas om efter behov

¤ Öka delaktighet/ engagemang/gruppkänsla hos eleverna
- Ovan nämnt

¤ Bykänsla
- Lokala “torg”
- sammankopplade huvudstråk
- låg bebyggelse

¤ Mer undervisning i små grupper, mindre i stora
- Ovan nämnt

¤ Fler lärare
- Ovan nämnt

¤ Närmre kontakt till lärare
- Lärarrum som är lättillgängliga för eleverna

¤ Stor kapacitet
- Öka ytan
- Flexibilitet

Lösningar:

¤ Närheten till parken och till Drevvikens vatten:
- Bryt detaljplanen och programmet
- Naturen
- Marint fokus
- Undervisning utanför klassrummet
- Gör om kurser
- Marina Läroverket

¤ Andra typer av undervisningsformer: 
- Ge tillbaka till platsen/folket/staden
- Individanpassa undervisningen mer
- Öka delaktighet/ engagemang/gruppkänsla hos eleverna
- Bykänsla
- Mer undervisning i små grupper, mindre i stora
- Fler lärare
- Närmre kontakt till lärare

¤ Matsalen:
- Stor kapacitet
- Luckra upp i mindre enheter
- Skapa en flexibel byggnad

¤ Skolan som avspegling av dagens samhälle: 
- Fokus på klimatsmart livsstil
- ekologi
- Kretsloppstänkande
- Elias Fries skola

¤ Luckra upp i mindre enheter
- En eller fler enheter per årskurs

¤ Skapa en flexibel byggnad
- Flyttbara väggar
- Utbytbara material och möbler
 
¤ Fokus på klimatsmart livsstil
- Kurser i energi och konsumtion

¤ Ekologi
- Kurser

¤ Kretsloppstänkande
- Ovan nämnt

¤ Elias Fries skola
- Ovan nämnt

Analytiska ritningar

Rörelsediagram 1:8000

Ljusinsläpp

Sektion C 1:200

Tekniskt snitt 1:20

Situationsplan 1:5000

Konceptskiss- mötesplatserna, deras funktion och hur de sam-
manknyts/relaterar till varandra

Konceptskiss- skolans funktioner och relation till varandra

Perspektiv- “basmodulen” består av fyra solida tegelväggar som skapar tre omslutna utrymmen, menade för tre klasser. Här inryms två basrum och ett gruppar-
betesanpassat basrum, här finns även skorum, kapprum och toletter. Dessa moduler repeteras och placeras kring de lokala mötesplatserna.

Perspektiv- basrummet som inryms mellan de två tegelväggarna har flexibel möblering och kan användas både för grupparbeten och konven-
tionell klassrums undervisning. Mellan tegelväggarna spänner kertobalkar som bär sedumtaket. Detta skapar en stor yta som kan unnehålla 
flexibla innerväggar. Varje basrum har en glasad yta mot en långsida och direkt tillgång till utomhusmljön. Det ljusa tegelgolvet breder ut sig 
även utanför fönstret och suddar ut övergången melln ute och inne. 

Perspektiv- den centrala möteplatsen för F-3 ger utrymme för de ekologikurser som bedrivs praktiskt och även övrig utomhusundervisning. På rasten fungerar 
ytan som lekplats med bollspel, klätterställningar med mera. Kring denna möteplats ligger allrummen och lärarkontoren placerade. Transparens från kontoren 
och in mot mötesplatsen har varit viktigt här, för att skapa trygghet åt eleverna. Samma golvbeläggning som finns i “basmodulerna” finner man även här.



Projektbeskrivning
Formulering av Kandidatprojektet

Lösningar:

Naturen, marint fokus
- Undervisning utanför klassrummen
- Gör om kurser

Individanpassa undervisningen mer
Ge barnen fler möjligheter att vara delaktiga/ engagera sig och arbeta tillsammans

Elias fries skola
- Lokalproducerat och ekologiskt
- Bykänsla

Mer undervisning om konflikter, flykt och mångkultur

Mer undervisning i små grupper, mindre i stora klasser, fler lärare
Matsalen måste ha stor kapacitet, men också luckras upp i flera mindre enheter
Skapa nära kontakt till lärare, fysiskt, för att öka tryggheten.

Skola som vänder sig mot staden. Ge något tillbaka till offentligheten.

Kreatititeten?

Problemformulering:

Koncentration 
Inlärning
Frånvaro
Mobbning
Utanförskap 

¤ Skolan som avspegling av samhällets värderingar: 
- lokalproducerade produkter 
- ekologisk livsstil
- Integration av flyktingar

Brister från min egen grundskola
- För stora klasser
- Matsalen, för stor och för låg kapaacitet
- Ytor där lärarna inte har uppsikt

Platsen är idag en omtyckt park

“De vuxnas” system som bryter ner barns kreativitet

Hur?

Program:

Resultat...
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Rörelsediagram 1:8000

Ljusinsläpp

GSEducationalVersion

Tak:

1: Limträtak 500 mm
2: Vattentätt rotresistent tätskickt 10 mm
3: Skydds- och vattenreservoarsduk 10 mm
4: SEM extensiva substrat 70 mm
5: DiaCell erosionskontroll
6: BG sedummatta 50 mm

Vägg 

1: Horisontalprofil 120 mm
2: Isolerglas 24 mm
3: Horisontalprofil 24 mm

Bjälklag

1: Undergolv 40 mm
2: Träbjälklag 200 mm

Grund

1: Golv 40 mm
2: Teknikutrymme 80 mm
3: Betongplatta 500 mm
4: Isolering 24 mm

 Stomme

Kertobalk 1400 x 300 mm
Kertobalk 600 x 300 mm
Kertobalk 300 x 300 mm

5: Dränerande och kapillärbrytande skikt 24 mm
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Fornuddens marina skola

Oscar Wilner

Formulering av Kandidatprojektet
Problemformulering:

¤ Närheten till parken och till Drevvikens vatten:
- Detaljplanen och lokalprogrammet

¤ Andra typer av undervisningsformer:
- Koncentration 
- Inlärning
- Frånvaro
- Utanförskap/mobbning
- Stora klasser
- Ytor där lärarna inte har uppsikt
- För få lärare
- Brist på gruppkänsla

¤ Matsalen:
- Stora rum
- Låg kapacitet
- Kostnader
- Ohälsa

¤ Skolan som avspegling av dagens samhälle: 
- Omoderna skolor

Hur?

¤ Bryt detaljplanen och programmet
- Placera NO-salar, café och båthus vid vattnet

¤ Naturen
- Förlägg idrottslektioner utomhus, på land och på vattnet
- Anpassa arkitekturen, nära kontakt till uterummet

¤ Marint fokus
- Ovan nämnt
- Anpassa naturkunskapsundervisning

¤ Undervisning utanför klassrummet
- Ovan nämnt
- praktisk övning i återvinning
- praktisk övning i självförsörjande
- praktisk övning i sjövett
- Förlägg vanliga kurser utonhus på skolgården

¤ Gör om kurser
- Ovan nämnt

¤ Marina Läroverket
- vattennära mötesplatser för studenter och allmänhet
- vattennära café som studenter kan hjälpa till att driva
- båthus som studenterna kan hjälpa till att driva

¤ Ge tillbaka till platsen/folket/staden
- Delvis studentdrivna caféer och marknader och båtuthyrning

¤ Individanpassa undervisningen mer
- Fler grupprum
- Ytor som kan formas om efter behov

¤ Öka delaktighet/ engagemang/gruppkänsla hos eleverna
- Ovan nämnt

¤ Bykänsla
- Lokala “torg”
- sammankopplade huvudstråk
- låg bebyggelse

¤ Mer undervisning i små grupper, mindre i stora
- Ovan nämnt

¤ Fler lärare
- Ovan nämnt

¤ Närmre kontakt till lärare
- Lärarrum som är lättillgängliga för eleverna

¤ Stor kapacitet
- Öka ytan
- Flexibilitet

Lösningar:

¤ Närheten till parken och till Drevvikens vatten:
- Bryt detaljplanen och programmet
- Naturen
- Marint fokus
- Undervisning utanför klassrummet
- Gör om kurser
- Marina Läroverket

¤ Andra typer av undervisningsformer: 
- Ge tillbaka till platsen/folket/staden
- Individanpassa undervisningen mer
- Öka delaktighet/ engagemang/gruppkänsla hos eleverna
- Bykänsla
- Mer undervisning i små grupper, mindre i stora
- Fler lärare
- Närmre kontakt till lärare

¤ Matsalen:
- Stor kapacitet
- Luckra upp i mindre enheter
- Skapa en flexibel byggnad

¤ Skolan som avspegling av dagens samhälle: 
- Fokus på klimatsmart livsstil
- ekologi
- Kretsloppstänkande
- Elias Fries skola

¤ Luckra upp i mindre enheter
- En eller fler enheter per årskurs

¤ Skapa en flexibel byggnad
- Flyttbara väggar
- Utbytbara material och möbler
 
¤ Fokus på klimatsmart livsstil
- Kurser i energi och konsumtion

¤ Ekologi
- Kurser

¤ Kretsloppstänkande
- Ovan nämnt

¤ Elias Fries skola
- Ovan nämnt

Analytiska ritningar

Rörelsediagram 1:8000

Ljusinsläpp

Sektion C 1:200

Tekniskt snitt 1:20

Situationsplan 1:5000

Konceptskiss- mötesplatserna, deras funktion och hur de sam-
manknyts/relaterar till varandra

Konceptskiss- skolans funktioner och relation till varandra

Perspektiv- “basmodulen” består av fyra solida tegelväggar som skapar tre omslutna utrymmen, menade för tre klasser. Här inryms två basrum och ett gruppar-
betesanpassat basrum, här finns även skorum, kapprum och toletter. Dessa moduler repeteras och placeras kring de lokala mötesplatserna.

Perspektiv- basrummet som inryms mellan de två tegelväggarna har flexibel möblering och kan användas både för grupparbeten och konven-
tionell klassrums undervisning. Mellan tegelväggarna spänner kertobalkar som bär sedumtaket. Detta skapar en stor yta som kan unnehålla 
flexibla innerväggar. Varje basrum har en glasad yta mot en långsida och direkt tillgång till utomhusmljön. Det ljusa tegelgolvet breder ut sig 
även utanför fönstret och suddar ut övergången melln ute och inne. 

Perspektiv- den centrala möteplatsen för F-3 ger utrymme för de ekologikurser som bedrivs praktiskt och även övrig utomhusundervisning. På rasten fungerar 
ytan som lekplats med bollspel, klätterställningar med mera. Kring denna möteplats ligger allrummen och lärarkontoren placerade. Transparens från kontoren 
och in mot mötesplatsen har varit viktigt här, för att skapa trygghet åt eleverna. Samma golvbeläggning som finns i “basmodulerna” finner man även här.
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Rörelsediagram 1:8000

Ljusinsläpp

GSEducationalVersion

Tak:

1: Limträtak 500 mm
2: Vattentätt rotresistent tätskickt 10 mm
3: Skydds- och vattenreservoarsduk 10 mm
4: SEM extensiva substrat 70 mm
5: DiaCell erosionskontroll
6: BG sedummatta 50 mm

Vägg 

1: Horisontalprofil 120 mm
2: Isolerglas 24 mm
3: Horisontalprofil 24 mm

Bjälklag

1: Undergolv 40 mm
2: Träbjälklag 200 mm

Grund

1: Golv 40 mm
2: Teknikutrymme 80 mm
3: Betongplatta 500 mm
4: Isolering 24 mm

 Stomme

Kertobalk 1400 x 300 mm
Kertobalk 600 x 300 mm
Kertobalk 300 x 300 mm

5: Dränerande och kapillärbrytande skikt 24 mm
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Fornuddens marina skola

Oscar Wilner

Formulering av Kandidatprojektet
Problemformulering:

¤ Närheten till parken och till Drevvikens vatten:
- Detaljplanen och lokalprogrammet

¤ Andra typer av undervisningsformer:
- Koncentration 
- Inlärning
- Frånvaro
- Utanförskap/mobbning
- Stora klasser
- Ytor där lärarna inte har uppsikt
- För få lärare
- Brist på gruppkänsla

¤ Matsalen:
- Stora rum
- Låg kapacitet
- Kostnader
- Ohälsa

¤ Skolan som avspegling av dagens samhälle: 
- Omoderna skolor

Hur?

¤ Bryt detaljplanen och programmet
- Placera NO-salar, café och båthus vid vattnet

¤ Naturen
- Förlägg idrottslektioner utomhus, på land och på vattnet
- Anpassa arkitekturen, nära kontakt till uterummet

¤ Marint fokus
- Ovan nämnt
- Anpassa naturkunskapsundervisning

¤ Undervisning utanför klassrummet
- Ovan nämnt
- praktisk övning i återvinning
- praktisk övning i självförsörjande
- praktisk övning i sjövett
- Förlägg vanliga kurser utonhus på skolgården

¤ Gör om kurser
- Ovan nämnt

¤ Marina Läroverket
- vattennära mötesplatser för studenter och allmänhet
- vattennära café som studenter kan hjälpa till att driva
- båthus som studenterna kan hjälpa till att driva

¤ Ge tillbaka till platsen/folket/staden
- Delvis studentdrivna caféer och marknader och båtuthyrning

¤ Individanpassa undervisningen mer
- Fler grupprum
- Ytor som kan formas om efter behov

¤ Öka delaktighet/ engagemang/gruppkänsla hos eleverna
- Ovan nämnt

¤ Bykänsla
- Lokala “torg”
- sammankopplade huvudstråk
- låg bebyggelse

¤ Mer undervisning i små grupper, mindre i stora
- Ovan nämnt

¤ Fler lärare
- Ovan nämnt

¤ Närmre kontakt till lärare
- Lärarrum som är lättillgängliga för eleverna

¤ Stor kapacitet
- Öka ytan
- Flexibilitet

Lösningar:

¤ Närheten till parken och till Drevvikens vatten:
- Bryt detaljplanen och programmet
- Naturen
- Marint fokus
- Undervisning utanför klassrummet
- Gör om kurser
- Marina Läroverket

¤ Andra typer av undervisningsformer: 
- Ge tillbaka till platsen/folket/staden
- Individanpassa undervisningen mer
- Öka delaktighet/ engagemang/gruppkänsla hos eleverna
- Bykänsla
- Mer undervisning i små grupper, mindre i stora
- Fler lärare
- Närmre kontakt till lärare

¤ Matsalen:
- Stor kapacitet
- Luckra upp i mindre enheter
- Skapa en flexibel byggnad

¤ Skolan som avspegling av dagens samhälle: 
- Fokus på klimatsmart livsstil
- ekologi
- Kretsloppstänkande
- Elias Fries skola

¤ Luckra upp i mindre enheter
- En eller fler enheter per årskurs

¤ Skapa en flexibel byggnad
- Flyttbara väggar
- Utbytbara material och möbler
 
¤ Fokus på klimatsmart livsstil
- Kurser i energi och konsumtion

¤ Ekologi
- Kurser

¤ Kretsloppstänkande
- Ovan nämnt

¤ Elias Fries skola
- Ovan nämnt

Analytiska ritningar

Rörelsediagram 1:8000

Ljusinsläpp

Sektion C 1:200

Tekniskt snitt 1:20

Situationsplan 1:5000

Konceptskiss- mötesplatserna, deras funktion och hur de sam-
manknyts/relaterar till varandra

Konceptskiss- skolans funktioner och relation till varandra

Perspektiv- “basmodulen” består av fyra solida tegelväggar som skapar tre omslutna utrymmen, menade för tre klasser. Här inryms två basrum och ett gruppar-
betesanpassat basrum, här finns även skorum, kapprum och toletter. Dessa moduler repeteras och placeras kring de lokala mötesplatserna.

Perspektiv- basrummet som inryms mellan de två tegelväggarna har flexibel möblering och kan användas både för grupparbeten och konven-
tionell klassrums undervisning. Mellan tegelväggarna spänner kertobalkar som bär sedumtaket. Detta skapar en stor yta som kan unnehålla 
flexibla innerväggar. Varje basrum har en glasad yta mot en långsida och direkt tillgång till utomhusmljön. Det ljusa tegelgolvet breder ut sig 
även utanför fönstret och suddar ut övergången melln ute och inne. 

Perspektiv- den centrala möteplatsen för F-3 ger utrymme för de ekologikurser som bedrivs praktiskt och även övrig utomhusundervisning. På rasten fungerar 
ytan som lekplats med bollspel, klätterställningar med mera. Kring denna möteplats ligger allrummen och lärarkontoren placerade. Transparens från kontoren 
och in mot mötesplatsen har varit viktigt här, för att skapa trygghet åt eleverna. Samma golvbeläggning som finns i “basmodulerna” finner man även här.
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Analytiska ritningar

Rörelsediagram 1:8000

Ljusinsläpp

GSEducationalVersion

Tak:

1: Limträtak 500 mm
2: Vattentätt rotresistent tätskickt 10 mm
3: Skydds- och vattenreservoarsduk 10 mm
4: SEM extensiva substrat 70 mm
5: DiaCell erosionskontroll
6: BG sedummatta 50 mm

Vägg 

1: Horisontalprofil 120 mm
2: Isolerglas 24 mm
3: Horisontalprofil 24 mm

Bjälklag

1: Undergolv 40 mm
2: Träbjälklag 200 mm

Grund

1: Golv 40 mm
2: Teknikutrymme 80 mm
3: Betongplatta 500 mm
4: Isolering 24 mm

 Stomme

Kertobalk 1400 x 300 mm
Kertobalk 600 x 300 mm
Kertobalk 300 x 300 mm

5: Dränerande och kapillärbrytande skikt 24 mm

Fornuddens marina grundskola, Entrébyggnad

Tekniskt snitt
Skala 1:20

Arkitektur: Oscar Wilner
Konstruktion: Oscar Wilner

Ritad av: Oscar Wilner

A31T2A vt16

Oscar Wilner
Studio 3
160405
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Fornuddens marina skola

Oscar Wilner

Formulering av Kandidatprojektet
Problemformulering:

¤ Närheten till parken och till Drevvikens vatten:
- Detaljplanen och lokalprogrammet

¤ Andra typer av undervisningsformer:
- Koncentration 
- Inlärning
- Frånvaro
- Utanförskap/mobbning
- Stora klasser
- Ytor där lärarna inte har uppsikt
- För få lärare
- Brist på gruppkänsla

¤ Matsalen:
- Stora rum
- Låg kapacitet
- Kostnader
- Ohälsa

¤ Skolan som avspegling av dagens samhälle: 
- Omoderna skolor

Hur?

¤ Bryt detaljplanen och programmet
- Placera NO-salar, café och båthus vid vattnet

¤ Naturen
- Förlägg idrottslektioner utomhus, på land och på vattnet
- Anpassa arkitekturen, nära kontakt till uterummet

¤ Marint fokus
- Ovan nämnt
- Anpassa naturkunskapsundervisning

¤ Undervisning utanför klassrummet
- Ovan nämnt
- praktisk övning i återvinning
- praktisk övning i självförsörjande
- praktisk övning i sjövett
- Förlägg vanliga kurser utonhus på skolgården

¤ Gör om kurser
- Ovan nämnt

¤ Marina Läroverket
- vattennära mötesplatser för studenter och allmänhet
- vattennära café som studenter kan hjälpa till att driva
- båthus som studenterna kan hjälpa till att driva

¤ Ge tillbaka till platsen/folket/staden
- Delvis studentdrivna caféer och marknader och båtuthyrning

¤ Individanpassa undervisningen mer
- Fler grupprum
- Ytor som kan formas om efter behov

¤ Öka delaktighet/ engagemang/gruppkänsla hos eleverna
- Ovan nämnt

¤ Bykänsla
- Lokala “torg”
- sammankopplade huvudstråk
- låg bebyggelse

¤ Mer undervisning i små grupper, mindre i stora
- Ovan nämnt

¤ Fler lärare
- Ovan nämnt

¤ Närmre kontakt till lärare
- Lärarrum som är lättillgängliga för eleverna

¤ Stor kapacitet
- Öka ytan
- Flexibilitet

Lösningar:

¤ Närheten till parken och till Drevvikens vatten:
- Bryt detaljplanen och programmet
- Naturen
- Marint fokus
- Undervisning utanför klassrummet
- Gör om kurser
- Marina Läroverket

¤ Andra typer av undervisningsformer: 
- Ge tillbaka till platsen/folket/staden
- Individanpassa undervisningen mer
- Öka delaktighet/ engagemang/gruppkänsla hos eleverna
- Bykänsla
- Mer undervisning i små grupper, mindre i stora
- Fler lärare
- Närmre kontakt till lärare

¤ Matsalen:
- Stor kapacitet
- Luckra upp i mindre enheter
- Skapa en flexibel byggnad

¤ Skolan som avspegling av dagens samhälle: 
- Fokus på klimatsmart livsstil
- ekologi
- Kretsloppstänkande
- Elias Fries skola

¤ Luckra upp i mindre enheter
- En eller fler enheter per årskurs

¤ Skapa en flexibel byggnad
- Flyttbara väggar
- Utbytbara material och möbler
 
¤ Fokus på klimatsmart livsstil
- Kurser i energi och konsumtion

¤ Ekologi
- Kurser

¤ Kretsloppstänkande
- Ovan nämnt

¤ Elias Fries skola
- Ovan nämnt

Analytiska ritningar

Rörelsediagram 1:8000

Ljusinsläpp

Sektion C 1:200

Tekniskt snitt 1:20

Situationsplan 1:5000

Konceptskiss- mötesplatserna, deras funktion och hur de sam-
manknyts/relaterar till varandra

Konceptskiss- skolans funktioner och relation till varandra

Perspektiv- “basmodulen” består av fyra solida tegelväggar som skapar tre omslutna utrymmen, menade för tre klasser. Här inryms två basrum och ett gruppar-
betesanpassat basrum, här finns även skorum, kapprum och toletter. Dessa moduler repeteras och placeras kring de lokala mötesplatserna.

Perspektiv- basrummet som inryms mellan de två tegelväggarna har flexibel möblering och kan användas både för grupparbeten och konven-
tionell klassrums undervisning. Mellan tegelväggarna spänner kertobalkar som bär sedumtaket. Detta skapar en stor yta som kan unnehålla 
flexibla innerväggar. Varje basrum har en glasad yta mot en långsida och direkt tillgång till utomhusmljön. Det ljusa tegelgolvet breder ut sig 
även utanför fönstret och suddar ut övergången melln ute och inne. 

Perspektiv- den centrala möteplatsen för F-3 ger utrymme för de ekologikurser som bedrivs praktiskt och även övrig utomhusundervisning. På rasten fungerar 
ytan som lekplats med bollspel, klätterställningar med mera. Kring denna möteplats ligger allrummen och lärarkontoren placerade. Transparens från kontoren 
och in mot mötesplatsen har varit viktigt här, för att skapa trygghet åt eleverna. Samma golvbeläggning som finns i “basmodulerna” finner man även här.
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GSEducationalVersion

Tak:

1: Limträtak 500 mm
2: Vattentätt rotresistent tätskickt 10 mm
3: Skydds- och vattenreservoarsduk 10 mm
4: SEM extensiva substrat 70 mm
5: DiaCell erosionskontroll
6: BG sedummatta 50 mm

Vägg 

1: Horisontalprofil 120 mm
2: Isolerglas 24 mm
3: Horisontalprofil 24 mm

Bjälklag

1: Undergolv 40 mm
2: Träbjälklag 200 mm

Grund

1: Golv 40 mm
2: Teknikutrymme 80 mm
3: Betongplatta 500 mm
4: Isolering 24 mm

 Stomme

Kertobalk 1400 x 300 mm
Kertobalk 600 x 300 mm
Kertobalk 300 x 300 mm

5: Dränerande och kapillärbrytande skikt 24 mm

Fornuddens marina grundskola, Entrébyggnad

Tekniskt snitt
Skala 1:20

Arkitektur: Oscar Wilner
Konstruktion: Oscar Wilner

Ritad av: Oscar Wilner

A31T2A vt16

Oscar Wilner
Studio 3
160405
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1: Limträtak 500 mm
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6: BG sedummatta 50 mm

Vägg 

1: Horisontalprofil 120 mm
2: Isolerglas 24 mm
3: Horisontalprofil 24 mm

Bjälklag
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2: Träbjälklag 200 mm

Grund

1: Golv 40 mm
2: Teknikutrymme 80 mm
3: Betongplatta 500 mm
4: Isolering 24 mm

 Stomme
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Fornuddens marina skola

Oscar Wilner

Formulering av Kandidatprojektet
Problemformulering:

¤ Närheten till parken och till Drevvikens vatten:
- Detaljplanen och lokalprogrammet

¤ Andra typer av undervisningsformer:
- Koncentration 
- Inlärning
- Frånvaro
- Utanförskap/mobbning
- Stora klasser
- Ytor där lärarna inte har uppsikt
- För få lärare
- Brist på gruppkänsla

¤ Matsalen:
- Stora rum
- Låg kapacitet
- Kostnader
- Ohälsa

¤ Skolan som avspegling av dagens samhälle: 
- Omoderna skolor

Hur?

¤ Bryt detaljplanen och programmet
- Placera NO-salar, café och båthus vid vattnet

¤ Naturen
- Förlägg idrottslektioner utomhus, på land och på vattnet
- Anpassa arkitekturen, nära kontakt till uterummet

¤ Marint fokus
- Ovan nämnt
- Anpassa naturkunskapsundervisning

¤ Undervisning utanför klassrummet
- Ovan nämnt
- praktisk övning i återvinning
- praktisk övning i självförsörjande
- praktisk övning i sjövett
- Förlägg vanliga kurser utonhus på skolgården

¤ Gör om kurser
- Ovan nämnt

¤ Marina Läroverket
- vattennära mötesplatser för studenter och allmänhet
- vattennära café som studenter kan hjälpa till att driva
- båthus som studenterna kan hjälpa till att driva

¤ Ge tillbaka till platsen/folket/staden
- Delvis studentdrivna caféer och marknader och båtuthyrning

¤ Individanpassa undervisningen mer
- Fler grupprum
- Ytor som kan formas om efter behov

¤ Öka delaktighet/ engagemang/gruppkänsla hos eleverna
- Ovan nämnt

¤ Bykänsla
- Lokala “torg”
- sammankopplade huvudstråk
- låg bebyggelse

¤ Mer undervisning i små grupper, mindre i stora
- Ovan nämnt

¤ Fler lärare
- Ovan nämnt

¤ Närmre kontakt till lärare
- Lärarrum som är lättillgängliga för eleverna

¤ Stor kapacitet
- Öka ytan
- Flexibilitet

Lösningar:

¤ Närheten till parken och till Drevvikens vatten:
- Bryt detaljplanen och programmet
- Naturen
- Marint fokus
- Undervisning utanför klassrummet
- Gör om kurser
- Marina Läroverket

¤ Andra typer av undervisningsformer: 
- Ge tillbaka till platsen/folket/staden
- Individanpassa undervisningen mer
- Öka delaktighet/ engagemang/gruppkänsla hos eleverna
- Bykänsla
- Mer undervisning i små grupper, mindre i stora
- Fler lärare
- Närmre kontakt till lärare

¤ Matsalen:
- Stor kapacitet
- Luckra upp i mindre enheter
- Skapa en flexibel byggnad

¤ Skolan som avspegling av dagens samhälle: 
- Fokus på klimatsmart livsstil
- ekologi
- Kretsloppstänkande
- Elias Fries skola

¤ Luckra upp i mindre enheter
- En eller fler enheter per årskurs

¤ Skapa en flexibel byggnad
- Flyttbara väggar
- Utbytbara material och möbler
 
¤ Fokus på klimatsmart livsstil
- Kurser i energi och konsumtion

¤ Ekologi
- Kurser

¤ Kretsloppstänkande
- Ovan nämnt

¤ Elias Fries skola
- Ovan nämnt

Analytiska ritningar

Rörelsediagram 1:8000

Ljusinsläpp

Sektion C 1:200

Tekniskt snitt 1:20

Situationsplan 1:5000

Konceptskiss- mötesplatserna, deras funktion och hur de sam-
manknyts/relaterar till varandra

Konceptskiss- skolans funktioner och relation till varandra

Perspektiv- “basmodulen” består av fyra solida tegelväggar som skapar tre omslutna utrymmen, menade för tre klasser. Här inryms två basrum och ett gruppar-
betesanpassat basrum, här finns även skorum, kapprum och toletter. Dessa moduler repeteras och placeras kring de lokala mötesplatserna.

Perspektiv- basrummet som inryms mellan de två tegelväggarna har flexibel möblering och kan användas både för grupparbeten och konven-
tionell klassrums undervisning. Mellan tegelväggarna spänner kertobalkar som bär sedumtaket. Detta skapar en stor yta som kan unnehålla 
flexibla innerväggar. Varje basrum har en glasad yta mot en långsida och direkt tillgång till utomhusmljön. Det ljusa tegelgolvet breder ut sig 
även utanför fönstret och suddar ut övergången melln ute och inne. 

Perspektiv- den centrala möteplatsen för F-3 ger utrymme för de ekologikurser som bedrivs praktiskt och även övrig utomhusundervisning. På rasten fungerar 
ytan som lekplats med bollspel, klätterställningar med mera. Kring denna möteplats ligger allrummen och lärarkontoren placerade. Transparens från kontoren 
och in mot mötesplatsen har varit viktigt här, för att skapa trygghet åt eleverna. Samma golvbeläggning som finns i “basmodulerna” finner man även här.
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Fornuddens marina skola

Oscar Wilner

Formulering av Kandidatprojektet
Problemformulering:

¤ Närheten till parken och till Drevvikens vatten:
- Detaljplanen och lokalprogrammet

¤ Andra typer av undervisningsformer:
- Koncentration 
- Inlärning
- Frånvaro
- Utanförskap/mobbning
- Stora klasser
- Ytor där lärarna inte har uppsikt
- För få lärare
- Brist på gruppkänsla

¤ Matsalen:
- Stora rum
- Låg kapacitet
- Kostnader
- Ohälsa

¤ Skolan som avspegling av dagens samhälle: 
- Omoderna skolor

Hur?

¤ Bryt detaljplanen och programmet
- Placera NO-salar, café och båthus vid vattnet

¤ Naturen
- Förlägg idrottslektioner utomhus, på land och på vattnet
- Anpassa arkitekturen, nära kontakt till uterummet

¤ Marint fokus
- Ovan nämnt
- Anpassa naturkunskapsundervisning

¤ Undervisning utanför klassrummet
- Ovan nämnt
- praktisk övning i återvinning
- praktisk övning i självförsörjande
- praktisk övning i sjövett
- Förlägg vanliga kurser utonhus på skolgården

¤ Gör om kurser
- Ovan nämnt

¤ Marina Läroverket
- vattennära mötesplatser för studenter och allmänhet
- vattennära café som studenter kan hjälpa till att driva
- båthus som studenterna kan hjälpa till att driva

¤ Ge tillbaka till platsen/folket/staden
- Delvis studentdrivna caféer och marknader och båtuthyrning

¤ Individanpassa undervisningen mer
- Fler grupprum
- Ytor som kan formas om efter behov

¤ Öka delaktighet/ engagemang/gruppkänsla hos eleverna
- Ovan nämnt

¤ Bykänsla
- Lokala “torg”
- sammankopplade huvudstråk
- låg bebyggelse

¤ Mer undervisning i små grupper, mindre i stora
- Ovan nämnt

¤ Fler lärare
- Ovan nämnt

¤ Närmre kontakt till lärare
- Lärarrum som är lättillgängliga för eleverna

¤ Stor kapacitet
- Öka ytan
- Flexibilitet

Lösningar:

¤ Närheten till parken och till Drevvikens vatten:
- Bryt detaljplanen och programmet
- Naturen
- Marint fokus
- Undervisning utanför klassrummet
- Gör om kurser
- Marina Läroverket

¤ Andra typer av undervisningsformer: 
- Ge tillbaka till platsen/folket/staden
- Individanpassa undervisningen mer
- Öka delaktighet/ engagemang/gruppkänsla hos eleverna
- Bykänsla
- Mer undervisning i små grupper, mindre i stora
- Fler lärare
- Närmre kontakt till lärare

¤ Matsalen:
- Stor kapacitet
- Luckra upp i mindre enheter
- Skapa en flexibel byggnad

¤ Skolan som avspegling av dagens samhälle: 
- Fokus på klimatsmart livsstil
- ekologi
- Kretsloppstänkande
- Elias Fries skola

¤ Luckra upp i mindre enheter
- En eller fler enheter per årskurs

¤ Skapa en flexibel byggnad
- Flyttbara väggar
- Utbytbara material och möbler
 
¤ Fokus på klimatsmart livsstil
- Kurser i energi och konsumtion

¤ Ekologi
- Kurser

¤ Kretsloppstänkande
- Ovan nämnt

¤ Elias Fries skola
- Ovan nämnt

Analytiska ritningar

Rörelsediagram 1:8000

Ljusinsläpp

Sektion C 1:200

Tekniskt snitt 1:20

Situationsplan 1:5000

Konceptskiss- mötesplatserna, deras funktion och hur de sam-
manknyts/relaterar till varandra

Konceptskiss- skolans funktioner och relation till varandra

Perspektiv- “basmodulen” består av fyra solida tegelväggar som skapar tre omslutna utrymmen, menade för tre klasser. Här inryms två basrum och ett gruppar-
betesanpassat basrum, här finns även skorum, kapprum och toletter. Dessa moduler repeteras och placeras kring de lokala mötesplatserna.

Perspektiv- basrummet som inryms mellan de två tegelväggarna har flexibel möblering och kan användas både för grupparbeten och konven-
tionell klassrums undervisning. Mellan tegelväggarna spänner kertobalkar som bär sedumtaket. Detta skapar en stor yta som kan unnehålla 
flexibla innerväggar. Varje basrum har en glasad yta mot en långsida och direkt tillgång till utomhusmljön. Det ljusa tegelgolvet breder ut sig 
även utanför fönstret och suddar ut övergången melln ute och inne. 

Perspektiv- den centrala möteplatsen för F-3 ger utrymme för de ekologikurser som bedrivs praktiskt och även övrig utomhusundervisning. På rasten fungerar 
ytan som lekplats med bollspel, klätterställningar med mera. Kring denna möteplats ligger allrummen och lärarkontoren placerade. Transparens från kontoren 
och in mot mötesplatsen har varit viktigt här, för att skapa trygghet åt eleverna. Samma golvbeläggning som finns i “basmodulerna” finner man även här.



Analytiska ritningar

Rörelsediagram 1:8000

Ljusinsläpp

GSEducationalVersion

Tak:

1: Limträtak 500 mm
2: Vattentätt rotresistent tätskickt 10 mm
3: Skydds- och vattenreservoarsduk 10 mm
4: SEM extensiva substrat 70 mm
5: DiaCell erosionskontroll
6: BG sedummatta 50 mm

Vägg 

1: Horisontalprofil 120 mm
2: Isolerglas 24 mm
3: Horisontalprofil 24 mm

Bjälklag

1: Undergolv 40 mm
2: Träbjälklag 200 mm

Grund

1: Golv 40 mm
2: Teknikutrymme 80 mm
3: Betongplatta 500 mm
4: Isolering 24 mm

 Stomme

Kertobalk 1400 x 300 mm
Kertobalk 600 x 300 mm
Kertobalk 300 x 300 mm

5: Dränerande och kapillärbrytande skikt 24 mm

Fornuddens marina grundskola, Entrébyggnad

Tekniskt snitt
Skala 1:20

Arkitektur: Oscar Wilner
Konstruktion: Oscar Wilner

Ritad av: Oscar Wilner
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Oscar Wilner
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Fornuddens marina skola

Oscar Wilner

Formulering av Kandidatprojektet
Problemformulering:

¤ Närheten till parken och till Drevvikens vatten:
- Detaljplanen och lokalprogrammet

¤ Andra typer av undervisningsformer:
- Koncentration 
- Inlärning
- Frånvaro
- Utanförskap/mobbning
- Stora klasser
- Ytor där lärarna inte har uppsikt
- För få lärare
- Brist på gruppkänsla

¤ Matsalen:
- Stora rum
- Låg kapacitet
- Kostnader
- Ohälsa

¤ Skolan som avspegling av dagens samhälle: 
- Omoderna skolor

Hur?

¤ Bryt detaljplanen och programmet
- Placera NO-salar, café och båthus vid vattnet

¤ Naturen
- Förlägg idrottslektioner utomhus, på land och på vattnet
- Anpassa arkitekturen, nära kontakt till uterummet

¤ Marint fokus
- Ovan nämnt
- Anpassa naturkunskapsundervisning

¤ Undervisning utanför klassrummet
- Ovan nämnt
- praktisk övning i återvinning
- praktisk övning i självförsörjande
- praktisk övning i sjövett
- Förlägg vanliga kurser utonhus på skolgården

¤ Gör om kurser
- Ovan nämnt

¤ Marina Läroverket
- vattennära mötesplatser för studenter och allmänhet
- vattennära café som studenter kan hjälpa till att driva
- båthus som studenterna kan hjälpa till att driva

¤ Ge tillbaka till platsen/folket/staden
- Delvis studentdrivna caféer och marknader och båtuthyrning

¤ Individanpassa undervisningen mer
- Fler grupprum
- Ytor som kan formas om efter behov

¤ Öka delaktighet/ engagemang/gruppkänsla hos eleverna
- Ovan nämnt

¤ Bykänsla
- Lokala “torg”
- sammankopplade huvudstråk
- låg bebyggelse

¤ Mer undervisning i små grupper, mindre i stora
- Ovan nämnt

¤ Fler lärare
- Ovan nämnt

¤ Närmre kontakt till lärare
- Lärarrum som är lättillgängliga för eleverna

¤ Stor kapacitet
- Öka ytan
- Flexibilitet

Lösningar:

¤ Närheten till parken och till Drevvikens vatten:
- Bryt detaljplanen och programmet
- Naturen
- Marint fokus
- Undervisning utanför klassrummet
- Gör om kurser
- Marina Läroverket

¤ Andra typer av undervisningsformer: 
- Ge tillbaka till platsen/folket/staden
- Individanpassa undervisningen mer
- Öka delaktighet/ engagemang/gruppkänsla hos eleverna
- Bykänsla
- Mer undervisning i små grupper, mindre i stora
- Fler lärare
- Närmre kontakt till lärare

¤ Matsalen:
- Stor kapacitet
- Luckra upp i mindre enheter
- Skapa en flexibel byggnad

¤ Skolan som avspegling av dagens samhälle: 
- Fokus på klimatsmart livsstil
- ekologi
- Kretsloppstänkande
- Elias Fries skola

¤ Luckra upp i mindre enheter
- En eller fler enheter per årskurs

¤ Skapa en flexibel byggnad
- Flyttbara väggar
- Utbytbara material och möbler
 
¤ Fokus på klimatsmart livsstil
- Kurser i energi och konsumtion

¤ Ekologi
- Kurser

¤ Kretsloppstänkande
- Ovan nämnt

¤ Elias Fries skola
- Ovan nämnt

Analytiska ritningar

Rörelsediagram 1:8000

Ljusinsläpp

Sektion C 1:200

Tekniskt snitt 1:20

Situationsplan 1:5000

Konceptskiss- mötesplatserna, deras funktion och hur de sam-
manknyts/relaterar till varandra

Konceptskiss- skolans funktioner och relation till varandra

Perspektiv- “basmodulen” består av fyra solida tegelväggar som skapar tre omslutna utrymmen, menade för tre klasser. Här inryms två basrum och ett gruppar-
betesanpassat basrum, här finns även skorum, kapprum och toletter. Dessa moduler repeteras och placeras kring de lokala mötesplatserna.

Perspektiv- basrummet som inryms mellan de två tegelväggarna har flexibel möblering och kan användas både för grupparbeten och konven-
tionell klassrums undervisning. Mellan tegelväggarna spänner kertobalkar som bär sedumtaket. Detta skapar en stor yta som kan unnehålla 
flexibla innerväggar. Varje basrum har en glasad yta mot en långsida och direkt tillgång till utomhusmljön. Det ljusa tegelgolvet breder ut sig 
även utanför fönstret och suddar ut övergången melln ute och inne. 

Perspektiv- den centrala möteplatsen för F-3 ger utrymme för de ekologikurser som bedrivs praktiskt och även övrig utomhusundervisning. På rasten fungerar 
ytan som lekplats med bollspel, klätterställningar med mera. Kring denna möteplats ligger allrummen och lärarkontoren placerade. Transparens från kontoren 
och in mot mötesplatsen har varit viktigt här, för att skapa trygghet åt eleverna. Samma golvbeläggning som finns i “basmodulerna” finner man även här.


