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Framtidens skolorganisation
I Arvika kommun pågår ett omfattande arbete med 
framtidens skolorganisation - ett arbete som kommer 
att pågå fram till hösten 2021. Inriktningen i arbetet 
är att vi ska minska på antalet enheter och istället 
samla mer resurser på de enheter som finns kvar. 
Detta är bakgrunden till den nya högstadieskolan. 
Arbetet innebär inte bara en ny högstadieskola, utan 
även förbättringar för förskole- och gymnasieverk-
samheten.

Skolor i skolan
Vi har planerat skolan så att eleverna har en tydlig 
tillhörighet, med så kallade hemvister. Detta betyder 
att eleverna har få förflyttningar över stora ytor och 
det skapar också bättre förutsättningar att ha många 
elever på skolan. Elever ska kunna välja vara sociala 
med andra eller att ha möjlighet att ”dra sig
undan” och återhämta sig.

Matsal i två plan
Den nya högstadieskolan kommer ha en matsal i två 
plan. Här kommer det finnas möjlighet för eleverna 
att äta i olika miljöer genom att antingen sitta mer 
centralt i gradängen, eller mer avsides på kanterna 
av de två planen. På den övre våningen kommer det 
finnas en tyst matsal för de som behöver lugn och ro.

En hållbar skola
Hållbarhet är en viktig del i den nya skolan. Genom 
en tillgänglig lärmiljö och byggnation i trä och natur-
material skapas en social hållbarhet utifrån elevers 
mående. Vi kommer också att bygga skolan utifrån 
miljökrav ”Sunda Hus” samt ”Miljöbyggnad silver”, 
som har särskilda krav inom områdena hållbara ma-
terial, energin och innemiljön. 

Tillgänglig lärmiljö
Vi planerar skolan utifrån att vara tillgänglig för elever 
med fysiska funktionsvariationer. Den kommer också 
vara tillgänglig kognitivt och socialt genom en miljö 
som är intryckssanerad och stressreducerande. Ge-
nom att organisera skolor i skolan skapar vi småska-
lighet i en stor skola. 



Hus 1: Här kommer skolbiblioteket, café, och förbere-
delseklass finnas på bottenplan. På andra plan blir det 
plats för administation och elevhälsa.

Matsalen: Består av två plan och kan även fungera som 
aula för ca 100 personer. Innehåller också ytor för hem-
kunskap och skolans gemensamma personalrum.

Hus 2: Kommer bestå av 6 st hemvister, det vill säga 
skolor i skolan. Huset kommer ha 3 plan med två 
hemvister på varje.

Hus 3: Detta hus kommer bli ”det kreativa huset” med 
plats för slöjd, teknik, fysik, bild, musik och ungdoms-
gård.

Hus 4: Består av 3 st hemvister, särskola och biologi- 
och kemisalar. Det kommer även finnas en rörelsevist, 
alltså yta för rörelse, träning och dans.

En skola för var och en
Vi bygger en skola som kommer vara anpassad efter varje elevs behov. En skola med skolor i skolan. 
Det kommer finnas trygga utrymmen för återhämtning, gemenskap, aktiviteter och relationsskapande. 
Skolans uppdrag är tydligt. Elever ska må bra- och få utvecklas och lära sig!

Välj en entré som passar dig!
Genom portiker i sydöstra och nordvästra delen av skolan 
kommer du in på innergården. Där kan du välja ingång till 
hemvisterna eller kreativa huset genom en huvudentré i 
varje hus eller genom att använda ingångar på loftgångar 
som omgärdar innergården. De två huvudingångarna 
skapar en säkerhet och trygghet genom begränsad 
åtkomlighet till skolan – och de alternativa ingångarna till 
hemvisterna gör det möjligt för elever att själva välja om 
de vill gå där det samlas många elever eller där det är lite 
”lugnare”.



Baksidan

Du kan följa arbetet med den nya högstadieskolan i Arvika 
på arvika.se/framtidensskola eller på instagram 

@nyahogstadieskolan.

Är det något du undrar över är du alltid 
välkommen att höra av dig! 

Skolfrågor
christian.persman@arvika.se    

Fastighetsfrågor
lennart.gustafsson@arvika.se     

Byggfrågor
anders.vikstrom@serneke.se     


