Verksamhetsberättelse för 2019 och verksamhetsplan för 2020
Aktiviteter
21 februari 2019, Lärarnas hus
Workshop om Clever classrum, en forskningsrapport av de engelska forskarna Peter och Lucinda
Barrett m fl. De har i sin forskning lyckats visa en direkt koppling mellan klassrummets fysiska
miljö och elevernas betyg. Under kvällen utvärderade vi om de brittiska forskningsresultaten är
relevanta för svenska förhållanden och hur de i så fall går att applicera här. Lars Lindstaf var
moderator för en intressant kväll med inspel från många deltagare med olika kompetenser.
28 mars 2019
Studieresa Nya skolor i Knivsta och Sollentuna
Vi besökte Lustigkulla förskola, Arkitema architects, och Adolfsbergsskolan, LLP arkitekter, båda i
Knivsta och Skälbyskolan, Max arkitekter, i Sollentuna. Adolfsbergsskolan är nu nominerad till
Kasper Salinpriset 2020.
23 april 2019, Skolverket
Skolans fysiska miljö Karolina Lorentzi och Lars Benon från Skolhusgruppen träffar Skolverket för
att prata om fysisk miljö i skolan och behovet av ett nationellt centrum.
23 april 2019, SKL
Årsmöte
Lars Benon berättade om sitt uppdrag för SKL att göra en förstudie kring att bilda ett Nationellt
centrum för lärandemiljöer.
Utdelning av Skolhusgruppens pris Högsta betyg stort A
4 oktober 2019
Studieresa Tre nybyggda skolor i norrort
Vi besökte Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden, Max arkitekter, Hägerneholmsskolan i Täby,
Arcona arkitekter, och Hagaskolan i Vallentuna, Cedervall arkitekter.
19 november 2019, Lindeskolan
Presentation av Ifous-projektet Skolmiljöer – utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk
skolmiljö. Suzanne de Laval berättade om projektet hon genomfört tillsammans med Anneli
Frelin och Jan Grannäs, båda forskare på Högskolan i Gävle. Suzanne beskrev den utvärderingsmetod med ”gåturer” som de genomfört tillsammans med skolpersonal och elever från skolor i
Nacka, Stockholm, Huddinge och Kungsbacka. Rapporten publicerades i juni 2019 och ger en kort
och lättillgänglig sammanställning av befintlig kunskap kring fysiska skolmiljöer.
Skolhusgruppens pris
Högsta betyg stort A
Priset tilldelades tilldelas Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för initiativet med förstudien av
ett Nationellt centrum för lärandemiljöer. SKL har under flera år visat ett stort engagemang för
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skolans och förskolans fysiska miljö. Genom förstudien har SKL på ett inspirerande sätt lyckas föra
samman den fysiska miljöns frågor med de pedagogiska frågorna till en helhetssyn på skolan och
lärandemiljön. Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på
SKL, tog emot priset.
Samarbeten
Boverket
Skolhusgruppen deltar i referensgrupp om skolors inne- och utemiljöer.
Forum Bygga Skola
Ett forum för skolbyggande som drivs av Magnus Anclair.
Opinion Bygga Skola
Ett branschgemensamt upprop kring det stora behovet av nya skolor och förskolor.
SKR
Sveriges kommuner och regioner driver en förstudie om ett nationellt centrum för
lärandemiljöer.
Kommunikation
Vi kommunicerar via hemsida, Facebook och riktade utskick till medlemmar. Anmälningar till
evenemang och avisering av årsavgift sker via Föreningshuset.
Styrelse och medlemmar
SKOLHUSGRUPPEN hade 210 registrerade medlemmar i föreningen under 2019.
Vår Facebook-grupp med 732 medlemmar blir alltmer aktiv med inlägg och kommentarer.
SKOLHUSGRUPPEN har under 2019 haft följande styrelse:
Karolina Lorentzi
ordförande
Suzanne de Laval
sekreterare och webbansvarig
Hans Flygare
kassör
Lars Benon
ledamot, vice ordförande
Erik Bragg
ledamot
Magnus Blixt
ledamot
Jonna Isacson
suppleant
Kim Jonsson
suppleant
Revisor har varit Lars Lindstaf, revisorssuppleant Fredrik Lizell.
Valberedning Mattias Ocklind, sammankallande, samt Magnus Anclair och Anni Björkskog.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsemöten, samt årsmöte.

Verksamhetsplan och kommande aktiviteter 2020

Vi vill fortsätta sätta fokus på frågor kring lärmiljöer inomhus och utomhus.
Vi vill sprida kunskap och peka på goda exempel. Vi vill fortsätta verka för ett bättre helhetsgrepp
på skolans fysiska miljö och ser med spänning fram emot hur vi kan samverka med Skolverket,
Boverket, Folkhälsoinstitutet, SKR mfl runt detta. Vi vill också fortsätta de samarbeten som
påbörjats med Opinion Bygga Skola, Forum Bygga Skola, KTH och SKR.

Kommande aktiviteter:
Studiebesök på nybyggda skolor och/eller förskolor.
Seminarium kring lärandemiljöer bl a med fokus på inredningens betydelse.
Stockholm i mars 2020
Karolina Lorentzi, ordförande Skolhusgruppen
2

