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Vi på Arkitektlaget vill passa på 
att önska alla våra kunder och 
samarbetspartners en riktigt 

skön sommar!



Gustavslundsskolan, Helsingborg Rydebäcksskolan, Helsingborg

Maria Parkskolan, Helsingborg

Tre skolor på fyra år i Helsingborg!
2015 fick vi av Fastighetsförvaltningen i Helsingborg uppdraget att rita och projektera 
Gustavslundsskolan, en F-9 skola för 450 elever, därefter följde Rydebäcksskolan, en F-9 skola med 
plats för 600 elever och slutligen Maria Parkskolan, även den en F-9 skola med plats för 350 elever.
Skolprojekten genomfördes i partneringsamverkan med Fastighetsförvaltningen i Helsingborg 
och Skanska Sverige. 

Hösten 2017 invigdes Gustavslundsskolan, året därpå invigdes Rydebäcksskolan och nu till HT-
2019 öppnar Maria Parkskolan dörrarna för sina elever.
Samtidigt som skolorna skiljer sig åt i både storlek och utseende, och tomternas förutsättningar 
varit olika, så har ledorden i arbetet varit gemensamma; flexibilitet, effektivitet, akustik, ljus, luft 
och hållbara material. En skola ska fungera i många år för elever i olika åldrar, samtidigt som 
verksamheten ska kunna variera efter behov. Skolorna har flexibla lösningar, med många rum i 
varierande storlekar, där verksamhetens behov styr hur de olika rummen används just nu. 
Korridorer har undvikits och kommunikationsytorna är istället utformade som generösa uppehålls- 
och studieytor. Ljus och transparens är viktigt, stora glaspartier mellan rummen gör att dagsljuset 
letar sig in mellan salarna, samtidigt undviker man dolda hörn genom sikt och öppna ytor. 
Utöver klassrum och grupprum finns bibliotek, specialsalar för träslöjd, textilslöjd, bild, musik,  
NO och hemkunskap samt tillagningskök och matsal. 
Byggnaderna är planerade med hållbara material, fasaderna är klädda med tegel, skolbyggnader 
som är tåliga och  lätta att underhålla har varit en målsättning. 

Gustavslundsskolan. Färdigställandeår: 2017   
Yta (BTA): ca 5.000 kvm

Maria Parkskolan. Färdigställandeår: 2019   
Yta (BTA): ca 4.500 kvm

Rydebäcksskolan. Färdigställandeår: 2018   
Yta (BTA): ca 6.000 kvm



I Ystad har vi nyligen ritat en ny skola och 
förskola. Bygget är nu i full gång, och under 2020 
ska skolan stå klar att ta emot 120 förskolebarn 
och 350 elever upp till 12 år. 
Skolprojektet genomförs i partneringsamverkan 
med Ystads Kommun och Skanska Sverige. 

Skolan uppförs i två plan och varje åldersgrupp 
har en egen entré. 
Inne i byggnaden är Navet skolans centralpunkt, 
en samlingshall på bottenvåningen och ett 
bibliotek på ovanvåningen, som med en 
öppning i bjälklaget bildar ett gemensamt rum. 
Trappor och en gradäng binder ihop 
våningarna.
Fasaderna är uppbyggda av prefabelement, 
dels klädda med tegel i två röda nyanser och 
dels med grafisk betong med naturmotiv. 

Ny skola i Ystad

Yta (BTA): ca 7.400 kvm Byggherre: Helsingborgs kommun, Fastighetsförvaltningen
Yta: ca 1770 kvm  Entreprenör: Byggmästar’n i Skåne AB

Som en förlängning av vår tidigare skolutbyggnad på Gläntan, färdigställdes denna tvåplansdel 
årsskiftet 2017/18. Delen innehåller åtta nya lektionssalar, grupprum och lärarutrymmen samt salar 
för textil och träslöjd. Den generösa uppehållsytan mellan salarna används både för pedagogisk - och 
fritidsverksamhet.
Byggnaden är en fortsättning på den tidigare utbyggnadens formspråk och omfamnande båge. Den 
är uppförd med murade och putsade ytterväggar och bjälklag av betong. Den karaktäristiska takfoten 
med ett mosaikbeklätt band har fått följa med från den tidigare etappen.

Gläntanskolan, Helsingborg



Aleskogen, Halmstad

Paradisskolan, Älmhult

Vikenskolan, Höganäs

Äntligen står etapp I klar att ta emot elever och personal i nya Vikenskolan. Hela skolan kommer att 
stå klar till årsskiftet 2020/21. Etapp I innehåller matsal, kök, administration, specialsalar och bibliotek. 
Kommande etapper innehåller en låg och mellanstadiedel samt en tillbyggd och helt ombyggd 
gymnastikdel.
Skolan som är en F-9 skola, skall kunna rymma 850 elever. Skolan byggs runt gemensamma ljusa 
uppehållsytor som knyter samman de olika stadierna och funktionerna. Skolan i två plan är byggd med 
en stomme av platsbyggd och prefabricerad betong som klätts med ljus tegel. Fönsteromfattningar 
och krön är tillverkad av ljus fiberbetong.
Alla nya delar i projektet är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad guld.

För Älmhults kommun som brukare, skissar vi tillsammans med Novum Samhällsfastigheter på en ny 
F-6 skola för 840 elever i Älmhult. Projektet omfattar en skolbyggnad i två plan och en separat 
sport/gymnastikhall. Planerad byggstart hösten 2019

Nu är Aleskogens Förskola klar, som är den första av fem som vi ritar i ett samarbete med NCC och 
Halmstad kommun. Förskolan har åtta avdelningar med plats för 140 barn. Vi har precis påbörjat 
arbetet med den fjärde förskolan som innehåller sex avdelningar med plats för 105 barn och ligger i 
Fyllinge utanför Halmstad

Byggherre: Höganäs kommun, Teknik & Fastighetsavdelningen.
Yta: ca 10.000 kvm  Entreprenör: Byggmästar’n i Skåne AB

Byggherre:  Novum Samhällsfastigheter
Yta (BTA):   ca 10.000 kvm

Yta: ca 2150 kvm


