Studieresa måndagen den 22 oktober 2018

Från gymnasieskola till förskola
Skolhusgruppen bjuder in till en heldags studieresa med nedslag i ny- och ombyggda Nyköpings
gymnasium samt en nybyggd Grundskola och en dito Förskola i nya Vallastaden i Linköping.
Samling vid Stockholms Central, utanför hotell Continental, Vasagatan, kl 07.50, åter Centralen ca kl
18.30

Vi besöker
Nyköpings gymnasium, ny- och ombyggnad 2018

Nyköpings gymnasium på Campus Gripen i Nyköping är byggd för att samla Nyköpings ca 1350
gymnasieelever i teoretiska och tekniska program samt SÄRgymnasium på i huvudsak ett ställe.
Projektet startade som ett ombyggnadsprojekt i fyra etapper men eftersom flera av byggnaderna
var i tekniskt dåligt skick ersattes dessa med en nybyggnad som länkade samman de
kvarvarande lokalerna.
Arkitekter och landskapsarkitekter för de tre senare etapperna är Cedervall arkitekter, Stockholm

Vallastadens skola. Grundskola F-6 samt grund- och träningssärskola.
2017

Vallastadens nya skola är en skola med förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6 i både
grundskola och grundsärskola. Skolan startade hösten 2017 och är en skola med moderna och
stimulerande lärmiljöer. Skolan kommer att ha ett nära samarbete med Linköpings universitet.
Arkitekter är M5 arkitektur och landskapsarkitekter är Tengboms, bägge i Linköping.

Förskolan Utelek förskola med inriktning utomhuspedagogik, 2017

Förskolan Utelek är en ”I Ur och Skur-förskola” med utomhuspedagogik som utgångspunkt för
barnens lärande.
Fullt utbyggd har förskolan 72 platser som fördelas på tre avdelningar och 10 pedagoger.
Förskolan ligger i direkt anslutning till en stor park och med närhet till Vallaskogen.
Förskolegården ger rika möjligheter till lärande med egen odlingsdel, återvinningsstation samt
bygg- och konstruktionsdel.
Arkitekter är GKAK arkitekter och Landskapsarkitekter har Träd&Landskap i Norrköping varit.

Program för dagen
07.50
08.00

Samling Stockholms Central utanför hotell Continental, Vasagatan 22.
Avresa med buss – håll utkik efter vår hyrda ”Ekman Buss”

09.15

Nyköpings gymnasium, Campus Gripen,

11.45

Avresa med buss mot Linköping.

13.00

Vallastadens skola, Lärdomsgatan 32, Linköping

Kaffe
Presentation av rektor Peter Ekedahl, av Peter Wirström från barn- och
utbildningsförvaltningen samt arkitekt Jonna Isacsson, Cedervall arkitekter.
Visning av gymnasieskolan.
Vi rundar av med lunch i skolrestaurangen.

Våra ciceroner är Christer Gunnarsson, sakkunnig på utbildningskontoret Linköpings
kommun, rektorerna Malin Westlund (grundskolan) och Martina Almén (grund- och
träningssärskolan), arkitekten Per Nilsson, M5 arkitektur samt landskapsarkitekten Helena
Hasselberg, Tengboms.
Vi börjar vårt studiebesök med presentation och rundvandring inomhus på grundskolan och
därefter särskolan. Vi avslutar med utemiljön och sedan en kort promenad till…

15.00

Förskolan Utelek, Schiörlins gata 2, Linköping

16.00
18.30

Återresa med buss till Stockholm.
ca tillbaka på Centralen

Presentation och visning av förskolans utemiljö och byggnader.
Guider är Christer Gunnarsson, Linköpings kommun, utomhuspedagogen Eva Lunnbäck
samt arkitekten Lena Josefsson, GKAK.

Anmäl dig på Skolhusgruppens hemsida senast 15 oktober
Kostnad 800:- för medlemmar, 1000:- för er som inte ännu är medlemmar.
Bussresa från Stockholm t o r, visning av skolorna, fika och lunch ingår.

Anmälan via www.skolhusgruppen.se Välkommen!

