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Analytiska ritningar

Rörelsediagram 1:8000

Ljusinsläpp
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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
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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
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Rörelsediagram 1:8000
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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.


