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Göteborgs stad har satsat närmare en kvarts miljard för att bygga om Kärraskolan som blir 
Göteborgs största skola då bygget står klart 2018. Nya Kärraskolan kommer att erbjuda ett
sammanhållet utbildningsspår från 1-16 år, beroende på vilket önskemål vårdnadshavare 
lämnar inför val till förskoleklass.
 Nu har grunden lagts för det nya huset. Det har grävts, schaktats och pålats. Att bygga 
om skolan blir en spännande resa.
 Redan vårterminen 2015 fanns ett behov att fånga in åsikter och tankar kring hur nya 
Kärraskolan kunde utformas för allas bästa. Vi ville att det skulle vara en gemensam resa som 
Kärraskolans personal gör i samverkan med både elever, vårdnadshavare, kringboende och en 
bred skara verksamheter i Kärra.
 För att kunna förverkliga denna önskan i bred dialog tog vi in förstudieledare
Jon Liinason och gav honom uppdraget att under senhösten 2016 och tidig vår 2017 fånga 
så många röster som möjligt kring denna fråga och lyfta dessa röster till en gemensam bild av 
den skola vi alla vill kliva in i 2018.
 Vi är mycket glada att på detta sätt nu kunna delge den stora mängd spännande
bilder av nya Kärraskolans möjligheter och utmaningar, som både elever, lärare, vårdnads-
havhavare, boende och övriga verksamma i Kärra har bidragit till genom sitt aktiva delta-
gande i denna förstudie kring Skolan mitt i samhället.
 Vi är tacksamma och stolta över ert engagemang kring allas våra gemensamma  
beröringspunkter och hoppas att er insats kan locka till ännu mer engagemang och möjliga 
vägar in i hur vi tillsammans ger Kärraskolan de bästa förutsättningarna att möta den
utveckling vi står inför.
 Ni har öppnat dörren till era hjärtan och till något nytt och spännande och vi ser med 
varm förhoppning fram emot allt gott som kan komma ur ett samverkande perspektiv i
Kärra, där skolan står mitt i samhället.

- Camilla Ekman, rektor Kärraskolan F-3
- Ulrika Skall Billborg, rektor Kärraskolan 4-6 & särskolan 1-9
- Mikael Hallberg, rektor Kärraskolan 7-9

FÖRORD
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DEL FÖR 
FÖRSKOLAN

GEMENSAMMA DELAR

ANGÖRING

HUVUDENTRÉ

DEL FÖR
 F-3

DEL FÖR
 F-3 DEL FÖR

 4-6 OCH 
HÖGSTADIE

KÄRRASKOLAN

ÖVERSIKTSPLAN

I samband med nybyggnation kommer Kärraskolan att få en ny spännande skolgård där de befintliga 
kvalitéerna är tillvaratagna och med viktiga tillägg av nya delar som höjer lekvärdet och gör skolgården 
spännande för alla åldrar.

Den nya skolgården har en gemensam central del på gården samtidigt som skolgårdens delar som 
ligger närmare byggnadskropparna framförallt är anpassade till åldern på de barn och ungdomar som 
huvudsakligen vistas här, dvs de som har utgångar åt dessa håll. Zonerna gör att de tydligare skall 
känna en hemvist, där de känner sig extra trygga och hemma.

Kärraskolan kommer att orientera sig mot Klockarevägen i norr.  Huvudentrén kommer att ligga åt 
detta håll, även om de mindre barnen kommer att kunna ta sig mer direkt till sina hemvister.
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KÄRRASKOLANS HUVUDENTRÉ

N

Den nya huvudbyggnaden ligger tydligt placerad nära gatan och huvudentrén annonseras åt detta håll. Denna del 
tydliggör för den nya besökaren att det är där de centrala funktionerna ligger. 

Framför huset kommer en konstnärlig utsmyckning att smycka platsen, troligen någon form av rinnande vatten 
som byggs i anslutning till ramp och sittplatser. Utmed hela Klockarevägen planteras en ny rad storvuxna träd 
som skapar en visuell subtil gräns mellan gatan och skolgården tillsammans med en häck och en mur som tar upp 
en höjdskillnad. Det är här som merparten av hämtning och lämning med bil kommer att ske. Utmed gatan finns 
korttidsparkering. Barnen kan tryggt stiga ur bilen på den sammanhållna gångbanan utan att hamna i konflikt med 
trafiken.   

Norr om skolans nya kök- och matsalsbyggnad finns angöringsplatsen för mat- och varutransporter samt för sopbilen. 
Här är även skolans huvudåtervinningshus placerat. Längst i öster ligger ett mindre återvinningshus som framförallt 
servar köket, men även förskolans östra delar.

KONSTGRÄSPLAN

BEACHVOLLEYBOLL

LÄNGDHOPPSBANA MED 
GROP 

BEFINTLIG PARKERING
SOM BEHÅLLES

CYKELPARKERING

PARKDEL MED KULLE, 
MOTORIK OCH 

RUTCHBANA

DE GEMENSAMMA CENTRALA LEK -, 
SPORT OCH VISTELSEYTORNA

Mellan Kärraskolans norra och södra delar finns idag 
en grön park. Genom parken rinner en liten bäck i en 
mjukt formad dalsänka. Parkens gröna volymer gallras 
försiktigt så att man uppnår en större variation mellan 
öppet och slutet. 

Nere vid bäcken anläggs en liten grillplats som också 
fungerar fint som uteklassrum.  På västra sidan under 
den gemensamma lekplatsen sparas den naturliga kullen 
som får en rutchkana på ena sidan och kompletteras 
med motorikbana.

PARKEN

Angöring

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Ramp som leder 
till huvudbyggnad

Cykelparkering

Parkeringar längs 
Klockarevägen för av -
och påstigning

Konstnärlig 
utsmyckning

Både en löparbana och en 
längdhoppsbana i asfalt inbjuder 
barnen till tävling och motion

Det skapas många bra hängplatser. Solsoffor, bänkar och en dubbelriktad läktare blir platser för åskådning, möten och häng

Stor fotbollsplan med konstgräs förlänger 
fotbollssäsongen och gör det roligare att spela 

Utmanande klätterbana Annorlunda fantasifullt ”klätterträd”

Ravinens spännande 
lekmiljö görs mer 
tillgänglig genom 
försiktig gallring

Söder om gångstråket som förbinder Klockareskolan 
med Kärraskolan är en större gemensam gemensam 
lekplats. Där är en motorikklätterbana och det stora 
“klätterträdet” placerade. Dessa båda lekutrustningar 
är önskade av skolan och av eleverna.

I gränszonen mellan den norra skolgården och parken 
anläggs en fotbollsplan med konstgräs. Utmed 
bollplanens långsida byggs en läktare/sittgradäng som 
vänder sig både åt norr och åt söder. Bredvid denna ligger 
en gemensam beachvolleybollplan och även denna har 
sittmöjligheter bredvid i ett soligt läge.

BÄCK

DUBBELSIDIG LÄKTARE
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FÖRSKOLAN

Klockareskolan inrymmer åk F-3 samt särskola. 

Genom att plantera lekbuskage görs skolgården mer lekvänlig, varierad och ombonad. 
Det bestånd av ungträd som är befintligt utgör grunden. Under dessa träd utgörs marken 
pga det hårda slitaget  av hybridkonstgräs ett konstgräs kombinerat med naturligt gräs. 
Med lekbuskagen tillskapas flera mindre rum som gör att barnens lek blir mer utspridd 
och därmed lugnare. Att gården har flera rum gör det också lättare för barnen att kunna 
dra sig undan och hitta sin egen lugnare del när de behöver det.
 
Den befintliga lekutrustningen kompletteras med liggande klätterstockar 
(trädgrenspyramid). Nya lekhus placeras intill ett av de nya lekbuskagen och Klockaren 
kompletteras med en ny kompisgunga.

På den stora asfaltplanen  målas en Sverigekarta som fungerar både för lek och lärande 
samt ytterligare markmålningar, bland annat hopphage och kingruta.

Bollplanen dräneras och kompletteras med en liten sittgradäng där eleverna kan sitta 
och följa med det som händer ute på bollplanen utan att själv behöva vara med i spelet. 

KLOCKAREN

Kompisgungan rymmer många 
barn, för det är alltid roligast 
tillsammans

Sandlåda och 
lekutrustning för 

de yngsta

Sandlåda med
vattenlek

Odling

Cykelslinga

Olika gungor på 
konstgräsrundel.

Bygglek

Lekbuskage som 
är ganska öppen

Sittplats /
samlingsplatsmed grill

I odlingsträdgården får barnen öva 
sig i odlingskonstens fröjder

En cykelslinga löper mellan 
den vidlyftiga och den trygga 
zonen

Vattenlek

I den vidlyftiga zonen finns 
plats för mycket lek och spring

I den vilda zonen skapar barnen 
själva sina miljöer, endast 
fantasin sätter gränserna
 

Det finns gott om löst material 
för barnens egna konstruktioner

Stenslänt med vattenplask

Träläktare

Lekbuskage 
med träspänger

Kompisgunga

Markmålningar

Odling

Befintliga gungor

Befintlig sittgradäng

Lekyta med ny och 
befintlig utrustning

Förskolans gård är inhägnad och mer avgränsad än övriga delar och är den indelad i tre 
tydliga zoner.

Den trygga zonen ligger nära entréerna. Här känns det tryggt att vara och extra mycket 
“hemma”. I den trygga zonen finns det plats att sitta ute och äta men även plats för barnen 
som ska vila, att sova i sin egen vagn, nära entrén. Den östra delen kan stängas helt för att 
minska lekytorna under vissa delar av dagen eller för en viss åldersgrupp.
Hemvisten för de lite större barnen som hör hemma på andra våningen är placerad intill 
husets gavlar. Nära huset ligger också en generös sandlåda med vattenlek och pallkragar 
för odling.

Den vidlyftiga zonen nedanför inbjuder till rörelse och lek. Här är de flesta fasta lekredskapen 
placerade, och här finns stora fria ytor att röra sig på. En cykelslinga löper runt gården och 
förbinder de olika lekområderna med varandra. 

Mot östra sidan finns ett trädäck som kan användas till utställningar, målarverkstad och 
som scen. Publiken sitter på den intilliggande kullen.  Den vidlyftiga zonen är relativt öppen 
för solen men det finns gott om träd som ger behaglig skugga under soliga dagar.

Längst bort från huset ligger den vilda zonen. Den utgörs av en lekyta bland buskar och 
träd i olika storlek och med olika växtsätt. lekbuskaget inbjuder barnen till att skapa egna 
lekar, bygga kojor, gå på upptäcksfärd och leka kurragömma. Nära gångvägen i öster har 
fållor för löst materialen placerats. Barnen kan hämta material för din bygglek i fållorna. 
Byggleken ligger lite längre in kombinerat med en liten bod där verktygen förvaras. 

På innergården bakom det stora förrådet gömmer sig en lugn och behaglig liten fjärilsträdgård 
för lugn och vila. Planteringarna är fyllda med blommor och buskar som lockar till sig humlor 
och fjärilar. 

N

BEF. 
BOLLPLAN 
som rustas

BEF. 
PARKERING

KLOCKAREN

N

DEN TRYGGA
ZONEN

DEN VIDLYFTIGA
ZONEN

DEN VILDA
ZONEN
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Innergården delas mellan åk 4-6 och högstadiet där de yngre elevernas 
hemvist är längre in och på västra sidan. De äldre eleverna rör sig mer 
på östra sidan och nedre delen och ut mot de gemensamma delarna. 
Eleverna kan naturligtvis röra sig fritt på hela ytan.

Översta delen har en stor sandyta med volträcke, klätterkuber, 
balans- och snurrlek samt  asfaltsmålning med twistermålning och 
kingrutormålning.

Gården delas med en sned gång och nedre delen är en större gräsyta 
som vänder sig  mot högstadiedelen. Mitt emot gräsytan görs en sitt-och 
hängtrall. På asfaltsytan nedanför görs ligger basketplanen och även en 
målad dartbana .

GÅRD FÖR 4-6 OCH HÖGSTADIE

Lekyta med  lekkuber, snurr- och klätterlek

Grova trädgrenar och stubbar skapar en rolig 
balanslek och en samlingsplats 

Klätterkuber

Gården har flera markmålningar bla dartmål-
ning, karta, twister och kingrutor

Asfaltsyta med två basketkorgar 

Kompisgungor att leka tillsamman i

Gott om ytor för vistelse 
och häng samt aktiva lekar 
och eleverna kan även röra 
sig ner mot de  större friare 
ytorna

Asfaltmålningar kan användas för 
undervisning och fantasifulla lekar

Två pingisbord med generösa ytor möjliggör 
rund-pingis

Trädkojor i olika nivåer skapar mysiga 
sittplatser  och möjlighet att spana ut 
via små fönster

N
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Fasad mot klockarevägen

NYBYGGNAD

RAMHANDLING
Kärraskolan

Husholmsgatan, 425 30 Hisings Kärra
KÄRRA 42:1

- AXIONOMETRI MOT NORDOST
Befintlig byggnad
Årskurs 7-9

FÖRRÅD HUS M

ÅVC-HUS L

ÅVC-HUS K

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER

Glas-tak i 
förskola, mediatek 

& storkök

Tak: 
svart papp

Fasad: 
ljusgult tegel

Skola, förskola
& ÅV-hus

Fasad: 
thermowood

Tak: 
sedum

Lekförråd

Inspiration
Mediateket kopplar 

samman ny och 
befintlig byggnad

Lekfull fönstersättning. 
Skapar olika utblickar och 

”kryp-in”

Tak i olika höjder ger 
variation och lekfullhet. 

V y  M O T  U T e p l a T s
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ENTRÉHALL

RESTAURANG 
& STORKÖK

Växtägg -
 lugn, syre, dämpar ljud

Gradäng med många
användningsområden

MEDIATEK

Glasad vägg med förvaring mot mediatek 
För böcker, elevalster mm 

- Blickfång
 

Möjlighet att skapa 
olika läs-vråer

På plan 2, över mediateket
 finns en spång

som kopplar samman ny 
och befintlig byggnad

Mediateket har extra högt i tak, 
och en glaslanternin som släpper in

mycket ljus 

Gradäng/trappa
träparkett

delvis infärgad
parkett för att markera 

olika platser i gradängen

Diskinlämning

Uteplats

Påfyllningsstationer
utspridda på 3 ställen

Matsalen skall passa olika 
funktioner såsom äta, samling, 

högtider osv. Men även 
återhämtning, lugn, tid för paus, 
social samvaro, skratt, energi mm

Servering - öppet kök, 
synligt hantverk

Sänkt golvnivå
Mörkare, små fönster, 
mysigt, öppen gas-spis

Höjd golvnivå
Stora fönster, ljust, utsikt

Plats för 
280st pers/sittning

(Möblering och inredning av matsal 
kommer att vidareutvecklas senare)

Skjutvägg mellan 
entréhall och matsal

FÖRRÅD

FÖRSKOLEKÖK

DISKRUM

VAGNARGROVDISK

STÄD

KYLRUM

KYLRUM

DIET

ELCENTRAL KÖK

FÖRRÅD

GRÖNBEREDN

PAUSRUM

OMKL.

WC/D

KYLRUM FRYSRUM

48/49

PENTRY

EL/DATA

FÖRRÅD

DÖRR CA 10 + 4 M
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116
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118 127
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148 152148
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Uteservering

INLASTNING
HUVUDENTRÈINLASTNING

CenTRalFRd
27 m²

FJÄRRVÄRMeRUM
18 m²

KappRUM
15 m²

enTRÈHall
106 m²

MaTsal
397 m²

seRVeRIng
53 m²

MedIaTeK
115 m²

gROVenTRÉ
40 m²

sTORKÖK
167 m²

ELRUM

HISS

RAMP

HUVUdenTRÉ
VIndFÅng

12 m²

VaKTMÄsTeRI
11 m² HISS

+10.20

+10.55EI30

EI30EI30

EI30

EI30

EI30

EI60

EI30

dIsKInlÄMnIng
31 m²

peRsOnalenTRÉaTelJÈ/pedagOgIsKT KÖK
45 m² VIl-/allRUM

18 m²

leK-/allRUM
15 m²

allRUM
36 m²

FRd
4 m²

sKÖTRUM 2b
8 m²

aKTIVITeTsRUM
97 m²

galleRI
89 m²

FRd
4 m²

EI30

FRd
5 m²

OMKl.
9 m²

KOnTOR
4 m²

paUsRUM
11 m²

FRYSRUM
KYLRUM

EL
TELE
/DATAFRD

FRD

FRD FRD

STÄD

KYLRUM

KYLRUM

GROVDISK DISKRUM

RAMP

RAMP

RA
MP

RAMP
Rutschkana

Låg vägg, H 1400mm

GRÖNBEREDN.

KANTINER

VAGNAR

FÖRSKOLEKÖK

DIET

30 platser

50 platser

200 platser

Totalt antal platser matsal: 280st

Öppen spis

Låg vägg/räcke

Bänk/soffa

Serveringsdisk

Vägg med underkant
2300 ö.g

Gradäng

95st Skoskåp

lågt skåp/sittbänk

Dubbel glasvägg med
glashyllplan

ÅRSKURS 7-9
(Befintlig byggnad)

0 5 10 15 20

55st skoskåp

Plan 1

Här kan man ha 
samlingar, uppträdanden, 

presentationer, filmvisning mm

Låsbar skoförvaring 
i samtliga groventréer

för att kunna ha en
skofri skola

Passage mellan ny 
och befintlig byggnad

Väggar
vitlaserad/målad

plywood

Material & Kulörer

Golv
träparkett

Golv entréhall
klinker

delvis infärgad
parkett

Väggar storkök

Nivåskillnader , sänkt tak 
+ infärgade delar av golvet skapar 

olika stråk & zoner
Ger tydlighet i logistik - hur man  
möter rummet och rör sig i det

Inredning med variation 
- olika karaktärer/teman - 

Små rum i rummet & olika zoner
- tydlighet, bättre akustik, 

trygghet

Restaurang-/
vardagsrumskänsla

-varmt och välkomnande-

Inspiration



[ 16 ]

WAHLSTRÖM & STEIJNER 
A RK I T EK T ER A B

n y b y g g n a d

& FÖRSKOLA

K Ä RR K OLA NSA

ELEVHÄLSA, ADMINISTRATION 
& LOKALVÅRD

Mindre städförråd, och 
vanliga förråd finns utsprid-
da över skolan och förskolan

Anslagstavlor och 
tavellister finns utplacerade 

för dokumentation

FÖRSKOLA

0 5 10 15 20

HISS

+14.00

FÖRSKOLA

+14.35

KONTORKONTOR
10 m²

KONTOR
10 m²

KONTOR
10 m²

KONTOR
10 m²

KONTOR
9 m²

KONTOR
FÖRSKOLA

9 m²

OMKL.
12 m²

ARBETSRUM
FÖRSKOLA

23 m²
SAMTAL/VILA

9 m²/KOPIERING/POST

GALLERI
53 m²

ADMINISTRATION
55 m²

TERRASS
68 m²

PERSONALENTRÉ
5 m²

PAUSRUM FÖRSKOLA
48 m² VIL-/ALLRUM

18 m²
EL

LEK-/ALLRUM
15 m²

SKÖTRUM 4b
8 m²

ALLRUM
36 m²

FRD
4 m²

AKTIVITETSRUM
97 m²

FRD
4 m²

SKÖTRUM 4a
8 m²

VIL-/ALLRUM
17 m²

LEK-/ALLRUM
15 m²

ALLRUM
35 m²

FRD
4 m²

KAPPRUM
35 m²

FRD
4 m²

KAPPRUM
35 m²

TORKR.

TORKR.
SKÖTRUM 3b

8 m²

VIL-/ALLRUM
18 m²

ALLRUM
35 m²

LEK-/ALLRUM
15 m²

ALLRUM
35 m²

TORKR.

TORKR.

SKÖTRUM 3a
8 m²

VIL-/ALLRUM
18 m²

LEK-/ALLRUM
15 m²

AKTIVITETSRUM

GROVENTRÉ
11 m²

GROVENTRÉ
11 m²

EI30 EI60

E30 E30

EI60

EI60EI30

EI30

glaslanternin

RAMPreceptionsdisk)

(postfack inbyggda
i vägg)

Lu
tn

in
g

Lutning

gradäng

RutschkanaRutschkana

Räcke tegelRäcke tegel glasgolv

Plan 2

FÖRRÅD

FÖRSKOLEKÖK

DISKRUM

VAGNARGROVDISK

STÄD

KYLRUM

KYLRUM

DIET

ELCENTRAL KÖK

FÖRRÅD

GRÖNBEREDN

PAUSRUM

OMKL.

WC/D

KYLRUM FRYSRUM

48/49

PENTRY

EL/DATA

FÖRRÅD

DÖRR CA 10 + 4 M

109

13

9

24

119

120

116

117

118 127

82

85 64 60

98

51

46

93 93

54

89

59

    100 li ter

FÖRSKOLA

Uteservering

INLASTNING

STORKÖK
167 m²

GROVENTRÉ
11 m²

GROVENTRÉ
11 m²

(D
M)

K/F

HISS

+10.20

+10.55

+10.20

EI30

EI60

EI30

E30 E30

EI60

EI60

EI30

DISKINLÄMNING
31 m²

VIL-/ALLRUM
18 m²

LEK-/ALLRUM
15 m²

ALLRUM
35 m²

PERSONALENTRÉ
14 m²

ATELJÈ/PEDAGOGISKT KÖK
45 m² VIL-/ALLRUM

18 m²

LEK-/ALLRUM
15 m²

ALLRUM
36 m²

FRD
4 m²

SKÖTRUM 2b
8 m² STÄD/

TVÄTT

AKTIVITETSRUM
97 m²

KAPPRUM
35 m²

TORKR.
TORKR.

SKÖTRUM 1a
8 m²

VIL-/ALLRUM
18 m²

ALLRUM
35 m²

LEK-/ALLRUM
15 m²

LEK-/ALLRUM
15 m²

VIL-/ALLRUM
18 m²

ALLRUM
35 m²

SKÖTRUM 1b
8 m²

TORKR.
TORKR.

KAPPRUM
35 m²

AKTIVITETSRUM

GALLERI
89 m²

FRD
4 m²

FRD
4 m²

SKÖTRUM 2a
8 m²

OMKL.
9 m²

KONTOR
4 m²

PAUSRUM
11 m²

FRYSRUM
KYLRUM

EL
TELE
/DATAFRD

FRD

FRD FRD

STÄD

KYLRUM

KYLRUM

GROVDISK DISKRUM

RA
MP

(Barnvagnsförvaring
under trapp - plats

för ca 9st)

(Barnvagnsförvaring
under trapp - plats

för ca 9st)

RutschkanaRutschkana

2st stöveltvätt2st stöveltvätt

Låg vägg, H 1400mm

GRÖNBEREDN.

KANTINER

VAGNAR

FÖRSKOLEKÖK

DIET

Plan 1

Uppglasat hörn ger 
utblickar i galleri, 

samt ljus 
till vil/allrum

Genomsikt mellan 
avdelningarna

Rutchkanor
från plan 2

Fönster blir små 
”kryp-in”

Glasgolv på plan 2, ger 
ljus till plan 1, och 

visuell kontakt mellan 
planen

Väggar 
WC/HWC

kakel

Golv 
WC, skötrum, 

torkrrum
plastmatta

Väggar
vitmålade

Golv 
linoleumGemensam ateljé/

pedagogiskt kök, med 
direkt anslutning till 

en härlig uteplats

Avdelningarna
kan samutnyttja det stora 
aktivitetsrummet i mitten

Vaktmästeri
Centralt placerad
Delar arbetsplats 

med lokalvård 

Centralförråd med separat inlastning
och direkt ingång till hiss. 

Fungerar även som verkstad

Plan 1

148 148

gr
ön

 v
äg

g

HUVUDENTRÈINLASTNING

CenTRalFRd
27 m²

FJÄRRVÄRMeRUM
18 m²

KappRUM
15 m²

enTRÈHall
106 m²

MaTsal
397 m²

gROVenTRÉ
40 m²

HISS

RAMP

HUVUdenTRÉ
VIndFÅng

12 m²

VaKTMÄsTeRI
11 m²EI30

EI30 EI30

EI30

RAMP

Gradäng

95st Skoskåp

lågt skåp/sittbänk
lågt skåp/sittbänk

26st dubbel-skåp

Städcentral/tvätt 
centralt placerat, nära hiss. 

(Ytterligare en mindre städ/tvätt 
finns på plan 1, vid förskolan) 

2st sköterskerum, med ett 
gemensamt 

samtal/vil-rum 

Pausrum och konferensrum kan 
öppnas upp och användas som ett 

stort rum

Plan 2

FRITIDSKLUBB
52 m²

SAMTAL/
VILA
7 m²

STÄDC./
TVÄTTSTUGA

18 m²

SKÖTERSKA
18 m²

SKÖTERSKA
18 m²

PAUSRUM
39 m²

VÄNTRUM
18 m² KAPPRUM

12 m² HISS

GROVENTRÉ

Trappa till fläktrum

KONFERENSRUM
31 m²

FRD
10 m²

GALLERI
61 m²

FRD
2 m²

EI30EI30

STP

Räcke glas

Stor terrass som kan samutnyttjas 
med förskola

Gradäng i galleri

PersonalentréExpedition/reception 
väl synlig för besökare

KONTOR
IDROTTSLÄRARE

11 m²

OMKL.
HERR
18 m²

HISS

+14.00

+14.35

SAMTAL
/KONFERENS

15 m²

KONTOR
9 m²

KONTOR
10 m²

KONTOR
10 m²

KONTOR
10 m²

KONTOR
10 m²

KONTOR
9 m²

KONTOR
FÖRSKOLA

9 m²

OMKL.
12 m²

ARBETSRUM
FÖRSKOLA

23 m²
SAMTAL/VILA

9 m²

EXPEDITION
/KOPIERING/POST

14 m²
VÄNTYTA

18 m²

GALLERI
53 m²

ADMINISTRATION
55 m²

TERRASS
68 m²

PERSONALENTRÉ
5 m²

HALL
5 m²

PAUSRUM FÖRSKOLA
48 m² VIL-/ALLRUM

18 m²
EL

LEK-/ALLRUM
15 m²

SKÖTRUM 4b
8 m²

FRD
4 m²

FRD
4 m²

SKÖTRUM 4a
8 m²

EI30 EI60

EI60

EI30

EI30

EI30

SPÅNG
/RAMP

glaslanternin

RAMP

Räcke glas
(öppning för
receptionsdisk)

(postfack inbyggda
i vägg)

Lu
tn

in
g

Lutning

gradäng

Golv 
träparkett Väggar

vitmålade
Pentry

Pausrum, samtal, 
konferens

& administration 

Material & Kulörer

Anslagstavla

Golv 
linoleum

Väggar 
målade

Diskbänk

Elevhälsa

Omkl. & HWC/WC

Golv
plastmatta

Väggar
vitmålade/kakel

0 5 10 15 20



[ 17 ]

WAHLSTRÖM & STEIJNER 
A RK I T EK T ER A B

n y b y g g n a d

& FÖRSKOLA

K Ä RR K OLA NSA

HEMRUM
59 m²

GRUPPRUM
17 m²

FRD
9 m²

STÄD

SAMTALSRUM

HEMRUM
59 m²

GRUPPRUM
13 m²

GRUPPRUM
12 m²

HEMRUM
60 m²

FRITIDSKLUBB
52 m²

STÄDC./
TVÄTTSTUGA

18 m²

SKÖTERSKA
18 m²

FRD
6 m² EL

GROVENTRÉ
12 m²

SAMTALSRUM
13 m²

GROVENTRÉ

Trappa till fläktrum

FRD
10 m²

KAPPRUM 4-6
74 m²

PLANERINGSRUM
26 m²

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

H
H

F

K TT

TM
K

F

45st z-skåp

gradäng

FRITIDSKLUBB
53 m²

ÅRSKURS 4-6
& FRITIDSKLUBB

Klädskåp och annan 
fast inredning byggs inGardänger i fritids

BILD
79 m²

HEMKUNSKAP
86 m²

STÄD

SAMTALSRUM
13 m²

GROVENTRÉ
12 m²

GALLERI
65 m²

SLÖJD
TEXTIL
93 m²

SLÖJD
TRÄ/METALL
MASKINRUM

34 m²
RUM
FÖR

SPÅNSUG
6 m²

SLÖJD TRÄ/METALL
58 m²

VÄRME-/
LÖDRUM

7 m²

MÅLARRUM
6 m²

VIRKESFRD
13 m²

FRD
7 m²

FRD
9 m²

GALLERI
35 m²

GROVENTRÉ
43 m²

EI30

EI30

EI30

EI30
EI30

EI30

EI30

gasolskåp

H

Plan 2

HEMKUNSKAP, BILD, 
SLÖJD & IDROTT F-3

OMKL.
DAM
18 m²

FRD IDROTT
17 m²

KONTOR
IDROTTSLÄRARE

11 m²

OMKL.
HERR
18 m²

IDROTT F-3
233 m²

ENTRÈHALL ÖVRE DEL
101 m²

IDROTT
ENTRÈ
22 m²

(öppet ner)

SAMTAL
/KONFERENS

15 m²

KONTOR

EXPEDITION
/KOPIERING/POST

14 m²
VÄNTYTA

18 m²

HALL
5 m²

HALL
5 m²

EI30

EI30

EI30
Ramp

utblick
insyn

ljus

Rörelse- & gymnastikhall 
för F-3. Kan även användas 

för samling vid 
högtider, uthyrning mm

Ingen insyn i 
omkl./dusch

Glasparti mellan trä/
metall & maskinrum, samt 

in till värme-/lödrum 
- bra uppsikt

Överblickbarhet. 
Pentryn med 

utdragbara socklar

Målarrum kan delas 
av slöjd & bild

Vägg mot klockarevägen. 
Tegel med mellanrum + glasparti

Ger bra utsikt, och bra ljus in, utan 
att ge direkt insyn utifrån

Kommunikationsytor blir 
glasade ljusa gallerier, där man 

har utsikt mot gården, samt 
ljusinsläpp och inblickar 

i rummen och 
genom byggnaden

Plats för att visa 
elevalster mm

Golv
sportgolv Väggar

perforerad 
plywood

Idrott

Väggar
vitmålade & kakel

Golv 
klinker & 
plastmatta

Idrott omkl.

Bild & slöjd

Golv
klinker Väggar

vitmålade

Hemkunskap

Pentryn Diskbänk

Golv virkesfrd & 
värme-/lödrum

betong Väggar
vitmålade

Golv 
träparkett

Planeringsrum
nära arbetslagen

Låsbar skoförvaring 
i samtliga groventréer

för att kunna ha en
skofri skola

ÅRSKURS F-3

TELE/
DATA EL

INLASTNING

HEMRUM
66 m²

HEMRUM
66 m²

HEMRUM
59 m²

HEMRUM
59 m²

HEMRUM
59 m²

HEMRUM
60 m²

HEMRUM
59 m²

HEMRUM
59 m²

FRITIDSHEM
66 m²

GROVENTRÉ
16 m²

GROVENTRÉ
17 m²

GRUPPRUM
13 m²

GRUPPRUM
13 m²

PLANERINGSRUM
52 m²

SAMTALSRUM
10 m² SAMTALSRUM

10 m²

TORKR.

GRUPPRUM
13 m²

GRUPPRUM
12 m²

GRUPPRUM
13 m²

GRUPPRUM
13 m²

TORKR.

CENTRALFRD
27 m²

HISS

STÄD

GROVENTRÉ
22 m²

FRD
12 m²

KAPPRUM F-3
84 m²

TORKR.

GRUPPRUM
15 m²

GRUPPRUM
15 m²

FRD
12 m²

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

STÄD

FRITIDSHEM
53 m²

GROVENTRÉ
43 m²

50st Skoskåp

50st Skoskåp

KAPPRUM F-3
35 m²

TORKR.

KAPPRUM F-3
122 m²

EI30

EI30

EI30

FRITIDSHEM
67 m²

FRITIDSHEM
52 m²

RAMP

(DM)

48st skoskåp

lågt skåp/sittbänk

26st dubbel-skåp24st dubbel-
skåp

55st skoskåp

lågt skåp/sittbänk

25st dubbel-
skåp

gradäng

gradäng

Klinker i två olika
kulörer för att
markera skofri zon

25st dubbel-
skåp

55st skoskåp

lågt skåp/sittbänk

Plan 1 0 5 10 15 20

ÅRSKURS F-3
& FRITIDSHEM

Golv 
plastmatta

Väggar
kakel

WC/HWC

Golv
linoleum Väggar

målade

Samtals-
& grupprum

Golv 
(vid skofritt)

träparkett

Golv (vid skor)
klinker

Groventré
& kapprum

Väggar
vitlaserad plywood, 

med tryck i olika färger

plan 1 F-3 plan 2 4-6

Golv
linoleum Väggar

vitmålade

Hemrum

Diskbänk/pentry

Golv
linoleum Väggar

målade

Fritids
& Planeringsrum

Material & Kulörer
för F-3 & 4-6

Fritids kan 
även nyttja hem- 
och grupprum 

Planeringsrum
nära arbetslagen

Torkrum nära
groventréer 



”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Kanske öppnar Skolan mitt i samhället för ett 
bättre liv, där vi kan förstå varandra, och inte låsa oss 
i våra gamla banor. Där vi kan prata över gränserna! 
Skolan är viktig för våra elever, för att få välmående 
medborgare. Här har idrotten en viktig fostran. Att ge 
våra ungdomar en meningsfull sysselsättning, så att de 
inte hänger på torget. Det är den viktigaste frågan vi 
har, att ta hand om ungdomarna. Att ge dem chansen!
 Vi måste jobba med de mjuka värdena och få folk 
att träffa varandra. Kärra är ett tacksamt område att 
göra ett sådant här samverkansprojekt i, här är det 
lätt att nå folk.”

- KANSLICHEF, KÄRRA HF
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BRED SAMVERKAN

Under om- och nybyggnationen hösten 2016 / våren 2017 har
Kärraskolan bjudit in till bred samverkan för att att utveckla skolan och 
skapa tätare relationer till lokalsamhället.

Vår förstudieledare Jon Liinason har träffat ett hundratal personer i
Kärra och bland annat diskuterat hur skolans ny- och ombyggnad
påverkar berörda parter, hur tankarna går kring det kommande
utbildningsspåret från 1-16 år, samt hur en bred samverkan mellan
elever, föräldrar, Kärras föreningsliv, tjänstepersoner i Kärra och
Kärraskolan skulle kunna gagna så många som möjligt.

Resultatet av dessa diskussioner sammanfattas här i denna förstudie och 
lägger grunden för den fortsatta processen kring Skolan mitt i samhället.

Förstudiens frågeställningar har främst riktats till:

- Kärraskolans elever
- Föräldrar till Kärraskolans elever
- Lärare och övrig personal på Kärraskolan
- Aktiva i föreningslivet i Kärra
- Tjänstepersoner i Kärra
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BRED SAMVERKAN (forts.)

120 personer från följande organisationer i Kärra har intervjuats i denna 
förstudie kring Skolan mitt i samhället:
 
Fritidsklubben Tärningen
Fältgruppen Norra Hisingen
Hisingens Kulturskola
Kärra bibliotek
Kärra HF Handboll
Kärra IBK Innebandy
Kärra Rödbo föreningsråd
Kärra KIF Fotboll
Kärra Taekwon-Do
Kärrahus äldreboende
Kärra Kyrka
Kärraskolan
 Bibliotekarie
 Elevhälsoteamet
 Elever årskurs F-9
 Elevrådet
 Fritidspedagoger
 Föräldrar 
 Lärare introduktionsklass
 Lärare grundsärskolan klass 1-9
 Lärare årskurs F-9
 Specialpedagog
 Byggsamordnare
Lillekärrs boende - enheten för ensamkommande barn och unga
Norra Hisingens Stadsdelsförvaltning
PRO Hisings-Kärra
REturen - Kreativt återvinningscenter
Resursteamet Norra Hisingen 
Sektor utbildning Norra Hisingen
Socialtjänsten Norra Hisingen, individ och familjeomsorg 
Västra Hisingen Stadsdelsförvaltning
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Det låter som om Skolan mitt i samhället klingar väl 
med Göteborgs värdegrund: En mötesplats för 
samhörighet. Lite som vår tanke med Selmahuset här i 
Backa.
 Bra att kunna knyta kontakter över gränserna. 
A och O är att nå föräldrarna! En mötesplats för barn 
och föräldrar vore underbart. Och att knyta 
fördjupade kontakter med pedagogerna vore också 
underbart. Det skulle bli ett hjärta mitt i Kärra där 
saker och ting skulle kunna ske utifrån vilka aktörer 
som är där. Man kan göra projekt med barn i alla 
åldrar. Vi vill gärna vara med i ett samverkans-
projekt.” 

 
- BIBLIOTEKSCHEF, KÄRRA 



FÖRSTUDIEFRÅGA

1
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ÅREN 2016-2018 BYGGS KÄRRASKOLAN OM

OCH FÅR EN HELT NY SKRUD 
 

Vad ser du för möjligheter och 
utmaningar med ny- och
ombyggnationen av
Kärraskolan?

KÄRRASKOLAN 
- EN HELT NYBYGGD SKOLA ÅR 2018
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FRÅGA 1a

Vad ser du för möjligheter med ny- och
ombyggnationen av Kärraskolan?

Svaren kom att fördela sig över följande rubriker:

1a.1 NYSTART
1a.2 FINA LOKALER & EN NY IDENTITET
1a.3 PEDAGOGISK SAMVERKAN UNDER PÅGÅENDE BYGGNATION
1a.4 SKOLCAFÉ SOM MELLANRUM
1a.5 BIBLIOTEKETET SOM NAV
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”Grundläggande har ny- och ombyggnationen av 
Kärraskolan handlat om att Kärraskolan haft plats-
brist, med gamla paviljonger som inte hade förläng-
da bygglov. Tak över huvudet är en viktig fråga för 
staden. Det hela satte igång 2014 då vår nämnd såg 
detta. Vi följde befolkningsprognoser och jämförde 
med fastighetsavdelningen och såg att det kommer 
att finnas behov. När nämnden ser detta så flaggar 
den till lokalsekretariatet att behovet finns, och så 
startar man en förstudie och tittar på övriga bygg-
nader och skick för att se om det finns ett renove-
ringsbehov eller om lokalerna är tekniskt uttjänta. Så 
räknar man på renovering, ombyggnation eller bygga 
nytt och riva.
 Man hade också ett behov av förskolor och 
såg en möjlig hopslagningsvinst – det är dyrt att byg-
ga tillagningskök – där man hittade en synergitanke 
med 1-16-skola.”
- Områdeschef grundskola, Norra Hisingen

”Det här kan bli en jättebra omstart! Nu vänder vi 
pendeln. Jag tror investeringen kommer tack vare 
den organiska tillväxten i Kärra. Här är det relativt 
attraktivt att bo med närhet till friluft och natur. Nya 
Kärraskolan blir en möjlighet att göra hela Kärra 
snyggare! Kan man marknadsföra det på ett bra sätt 
kan det få en bra effekt. Nya fräscha lokaler, man är 
villig att satsa! Idag är det ett negativt nyhetsflöde. 
Nu har man tänkt, och tar sina lessons learned, och 
gör nåt bra.”
- Förälder till barn F-3, Kärraskolan

”Jag ser otroliga möjligheter med ombyggnationen 
och har särskilt många tankar kring hur vi skulle 
kunna möblera om i de nya klassrummen. Det finns 
jättemycket forskning om det goda lärandets villkor 
idag. Eftersom det byggs om nu är det läge att också 
göra om i klassrummen. Har sett från min förra skola 
att det fungerar utmärkt med nya flexiblare lösning-
ar. Man ska se på att lärandet som något kommuni-
kativt. När vi gör om klassrummen behöver vi titta 
på elevernas olika behov under dagen. Man kan ha 
en genomgång någonstans och sen öppna för flera 

1a.1 NYSTART

fortsatta möjligheter i klassrummen. I ”grottan” kan 
de sitta som behöver hjälp av en pedagog, i grupp-
rummet sätter de sig som vill jobba i grupp, och det 
ska även finnas platser för två och två att arbeta. Det 
finns jättemycket forskning om att detta funkar bra, 
och särskilt bra för barn som har svårigheter och di-
agnoser. Och jag har som sagt redan prövat detta på 
min förra skola, där det gav resultat redan på ett års 
sikt. Jag har inte tvingat någon - jag har inspirerat 
några och sen händer det bara att det sprider sig. Det 
är så häftigt.
 Sen finns det otroligt stora möjligheter att 
arbeta pedagogiskt med bygget. Jag blir så glad när 
jag hör och ser att särskolan är ute och fotar bygget 
hela tiden och arbetar med allt som händer här nu.”
- Rektor, Kärraskolan

”Det är en fantastisk möjlighet och förmån när staden 
satsar på skolan. Oerhört spännande med ett koncept 
där skolan ska främja utveckling i samhället, samti-
digt som vi ska vara stabila i vårt institutionstänk. 
Skolan är ju en spegling av samhällsutvecklingen. 
Man möter och tränar samspel, möten, utveckling, 
då måste vi kunna erbjuda en miljö som stimulerar 
där vi vågar utveckla och bygga nya vägar – 1-16 till 
exempel. Vi skulle såklart kunna förvalta skolan men 
välja att inte utveckla den. Vi väljer att utveckla.”
- Rektor, Kärraskolan

Fråga 1a Vad ser du för möjligheter med ny- och ombyggnationen av Kärraskolan?
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Det här kan bli en jättebra omstart! Nu vänder vi 
pendeln. Jag tror investeringen kommer tack vare den 
organiska tillväxten i Kärra. Här är det relativt 
attraktivt att bo med närhet till friluft och natur.
 Nya Kärraskolan blir en möjlighet att göra hela 
Kärra snyggare! Kan man marknadsföra det på ett 
bra sätt kan det få en bra effekt. Nya fräscha lokaler, 
man är villig att satsa! Idag är det ett negativt
nyhetsflöde. Nu har man tänkt, och tar sina lessons 
learned, och gör nåt bra.”

- FÖRÄLDER TILL ELEVER I F-3, KÄRRASKOLAN
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”Skolan kommer bli den största skolan i Göteborg,
det är coolt.”

- ELEV ÅRSKURS 1, KÄRRASKOLAN

”Det kommer att vara klart när vi går i femman. Jag 
ser fram emot en jättestor skolgård. Bättre, bättre, 
bättre spring – då får man ut springet, ingen som
pratar på lektionerna, det blir bra!”

- ELEV ÅRSKURS 3, KÄRRASKOLAN
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”Ny och fräsch skola!”
- Elev årskurs 2, Kärraskolan

”Det kommer bli en ny skola, som är finare. Inte så 
rostig. Plats att springa, långa korridorer, mycket le-
krum! Gympasalen blir bättre, större? Klätterställ-
ning inomhus?”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”Skolan kommer bli den största skolan i Göteborg, 
det är coolt.”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”Det blir bra med nya bamba med soffor, som på en 
restaurang.”
- Elev årskurs 2, Kärraskolan

”Det kommer att vara klart när vi går i femman. Jag 
ser fram emot en jättestor skolgård. Bättre, bättre, 
bättre spring – då får man ut springet, ingen som 
pratar på lektionerna, det blir bra!”
- Elev årskurs 3, Kärraskolan

”För föräldrarna kan jag tänka mig att det bli någon-
ting som är bra för området rent boendeattraktivt.”
- Lärare grundsärskolan 1-9, Kärraskolan

”Skolan är ju en av de allra viktigaste bitarna i våra 
ungars liv. Att de kommer in snabbt och får det 
tryggt. Jag skulle vilja ha lokaler att kunna gå och 
lira fotboll eller innebandy i, men också att skolan är 
en sådan suverän plats att träffa folk naturligt i. Om 
man ska satsa på en skola som är hipp och fräsch 
på alla sätt då gäller det att få med de här ungarna! 
Att kunna stoltsera med ett introduktionsprogram av 
klass! Ibland blir integration så ensidigt. Men fatta 
den ungen som får kompisar från andra delar av värl-
den!”
- Gruppchef Lillekärrs boende - enheten för ensamkom-
mande barn och ungdomar

1a.2 FINA LOKALER & EN NY IDENTITET

Fråga 1a Vad ser du för möjligheter med ny- och ombyggnationen av Kärraskolan?
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”Jag skulle vilja köra grävskopan, i alla fall prova.”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”Det där bygghålet vill jag gärna hoppa ned i. Man 
kan ta med en elefant ned i hålet och mäta hur hög 
den är, och sen dela den på mitten så att man ser hur 
den ser ut inuti.”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”Det skulle vara jättekul att få träffa byggjobbarna 
och fråga om bygget! Varför bygger de dagiset före 
de bygger vår skola till exempel?”
- Elev årskurs 3, Kärraskolan

”Vi får leka med sandtornen som byggjobbarna har 
fixat.”
- Elev årskurs 2, Kärraskolan

”Man fick se lera när byggarna gräver. Blålera. Det 
vore kul att jobba med den! Skulptera med den!”
- Elev årskurs 3, Kärraskolan

”Det skulle vara kul att träffa byggarbetarna! Och 
kanske lära sig om hur gymnastiksalen ska bli och 
sånt, det vet ju dom. Bra att kunna fråga och komma 
med idéer och prata ihop sig.”
- Elevrådet, Kärraskolan

”Jag är nyfiken på hur bygget går till och jag skulle 
gärna vilja testa att till exempel köra grävskopa. Vi 
skulle kunna lära oss mer om hur en elektriker, eko-
nom och byggarbetare arbetar genom att träffa dom 
på bygget.
- Elev årskurs 7, Kärraskolan

”Jag skulle gärna lära mig av byggubbarna hur det 
fungerar på ett bygge! Kan man få träffa några och 
ha en liten diskussion? Kanske blir det svårt när de är 
så stressade nu?”
- Elev årskurs 8, Kärraskolan

”Det har verkligen behövts byggas om. Närmiljön 
och hur vi bor är viktigt för våra elever. Då kan vi gå 

1a.3 PEDAGOGISK SAMVERKAN UNDER PÅGÅENDE BYGGNATION

ut och ta kort som de kan använda i sina iPads. Ge-
mensam skolgård och gemensamma raster genererar 
till lek och nya kompisar. Barnen älskade att se när 
byggarna rev gamla skolan. Då pratade vi om att man 
får ta hand om skräp. Sortera. Källsortera. Vi har 
också jobbat med kartor. Hur vill du ha det? Vad har 
du för skalor? Fint med utemiljön. Ett annat tänk. 
Rummen blir som den tredje pedagogen.”
- Lärare, grundsärskolan 1-9, Kärraskolan

”Man skulle kunna prata med eleverna om Sound 
Pollution. Och om hur man använder musik på köp-
centrum för att skapa köplust, ex. Och så skulle man 
kunna göra en ljudkomposition av oljud och ljud som 
eleverna har hittat därute under bygget. Vardagsljud. 
Jag känner inte riktigt barnen än... Men 4:orna skulle 
jag kunna jobba med. Jag skulle kunna göra någon 
slags invigning. En Kärraskolans Ouvertyr med alla 
ljuden under det här året, som spelas upp på invig-
ningen av nya Kärraskolan!”
- Musiklärare, Kärraskolan

”Självklart kommer barnen att lära sig av byggpro-
cessen, de vill veta vad pålning är. ”Varför gör de så”, 
frågar dom. Det blir lite lärorikt för barnen - de ser 
hur betongen kommer på plats. ”Hur många dagar 
tar den för att torka?”, frågar dom, osv. Det blir gratis 
kunskap. En lärare ville gärna intervjua projektleda-
ren för bygget för barnens räkning, och hon fick svar 
på alla barnens frågor!”
- Byggsamordnare, Kärraskolan

”Man skulle ju kunna ta in studiebesök på bygget och 
jobba med hur ett hus blir till. Ta in byggarbetare som 
kan komma och prata i klassen, det blir yrkesförank-
ring. Euroskills-mässan ligger nära, bra med samver-
kan kring vad det krävs för att bygga en skola. Massa 
yrkesgrupper involverade: rörmokare, elektriker, osv. 
Att ta kunskapen från dess källa, istället för ifrån en 
bok. Det är hands-on. Roligare att ställa frågor till en 
människa i verkligheten än till en lärare.”
- Elevhälsoteamet, Kärraskolan

Fråga 1a Vad ser du för möjligheter med ny- och ombyggnationen av Kärraskolan?
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”Jag är nyfiken på hur bygget går till och jag skulle 
gärna vilja testa att till exempel köra grävskopa. Vi 
skulle kunna lära oss mer om hur en elektriker, ekonom 
och byggarbetare arbetar genom att träffa dem
på bygget.”

- ELEV ÅRSKURS 7, KÄRRASKOLAN

”Man skulle ju kunna ta in studiebesök på bygget och 
jobba med hur blir ett hus till. Ta in byggarbetare som 
kan komma och prata i klassen, det blir
yrkesförankring. Euroskills-mässan ligger nära, bra 
med samverkan kring vad det krävs för att bygga en 
skola. Massa yrkesgrupper involverade: rörmokare, 
elektriker, osv. Att ta kunskapen från dess källa, 
istället från en bok. Det är hands-on. Roligare att 
ställa frågor till en människa i verkligheten än till en 
lärare.”

- ELEVHÄLSOTEAMET, KÄRRASKOLAN
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Väldigt glad att Kärraskolan ska bli ny och med nytt 
tänk. Då blir det mer jämställt mellan skolorna här i 
Kärra! Det har varit jättespännande att följa
processen. Önskar bara att vi tagit ut barnen 
veckovis och tittat på bygget mer! Det krävs inte så 
mycket. Men vi kan ju göra det nu! Man vet ju så lite 
om hur ett hus byggs. Kanske kan vi gå i dialog med 
byggherrarna? Vore toppen! Om vi väcker intresset 
redan när barnen är små kanske de vill bli
byggnadsarbetare?”

- FÖRSKOLELÄRARE, KÄRRASKOLAN
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Fråga 1a Vad ser du för möjligheter med ny- och ombyggnationen av Kärraskolan?

”Väldigt glad att Kärraskolan ska bli ny och med nytt 
tänk. Då blir det mer jämställt mellan skolorna här i 
Kärra! Det har varit jättespännande att följa proces-
sen. Önskar bara att vi tagit ut barnen veckovis och 
tittat på bygget mer! Det krävs inte så mycket. Men 
vi kan ju göra det nu! Man vet ju så lite om hur ett 
hus byggs. Kanske kan vi gå i dialog med byggher-
rarna? Vore toppen! Om vi väcker intresset redan när 
barnen är små kanske de vill bli byggnadsarbetare?”
- Förskolelärare, Kärraskolan

”Våra barn tycker att det är spännande med bygget. 
Hur det ser ut, hur byggarna gör, de tittar gärna. Helt 
plötsligt är det ett hål i marken.
 Man kanske kunde plocka lite blålera till 
bildlektionerna? Man kan fota mycket och se utveck-
lingen! En bild varje vecka och visa hela bygget från 
start till slut. Visa en time-lapse på invigningsdagen 
2018.”
- Fritidspedagog, Kärraskolan

”Skulle kunna bjuda in gubbarna som jobbar att 
komma in i klassrummet och berätta om bygget. Vi 
skulle kunna ta med klassgrupper in på bygget under 
kontrollerade former. Mer dialog med byggjobbarna!”
- Lärare årskurs 1-3, Kärraskolan

”Man skulle kunna lära sig jättemycket genom byg-
get! Vi har pratat om vad man kan göra med en last-
pall, varför den ser ut som den gör, lastpallens histo-
ria. Vad händer med den från A till Ö? Och skyltar 
har vi ju tittat på, varningsskyltar, varför de finns där 
och vad som händer om man trotsar dem. Jag tror att 
våra elever tycker det är lite häftigt med bygget. ”Vad 
händer här?”, ”När ska de riva gympasalen?” Vi följer 
byggnationen på olika sätt. Kikar på vad som händer 
över tid och följer processen!”
- Lärare grundsärskolan 1-9, Kärraskolan

”Först och främst kanske man inte ska lägga all fokus 
i skolans värld. Kanske hellre ska ta sig ut och åka 
iväg, och skapa samverkan mellan skolorna, som ab-
solut inte finns idag. Passa på nu!”
- Fritidsledare, fritidsklubben Tärningen

”Vi ska på yrkesmässan nu på fredag. Då kommer jag 
att ta upp frågan om yrkena som deltar här i byggna-
tionen. Reflektera tillsammans, vad händer här kring 
detta enorma bygge? Med tanke på att så få ungdo-
mar väljer yrkesprogram, kanske detta kan vara ett 
frö till att skapa intresse för hantverksyrken?”
- Lärare årskurs 7, Kärraskolan

”Ett roligt inslag kring Kärra och leran jag skulle 
kunna göra i mina klasser är att SKF fabriker ligger 
på lera. Här uppfanns det sfäriska rullagret. Spinoff 
blev bilfabriken på Hisingen. Annars inget Kärra. 
Alltså: Inget Kärra utan leran. Sånt kan jag prata om 
här i samband med bygget.”
- Lärare årskurs 7, Kärraskolan

”Det finns en massa spännande teman man skulle 
kunna jobba pedagogiskt med kring den pågående 
byggprocessen, såsom ekonomi, samhällsplanering, 
skatter och det skulle gå att skapa ett samarbetsupp-
lägg med byggarbetarna hur lätt som helst egentligen. 
Byggarbetarna är väldigt angelägna om samverkan 
och om att inte störa oss på skolan, så förutsättning-
arna för samverkan finns verkligen. Om bara en lära-
re börjar, kommer alla att vilja göra det.”
- Rektor, Kärraskolan

1a.3 PEDAGOGISK SAMVERKAN UNDER PÅGÅENDE BYGGNATION (forts.)
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”Vi  borde ha ett café här för att minska stress på 
morgonen: man kan gå hit om man vill ha det lugnt 
för en fika eller för att plugga, det är faktiskt skönt att 
sitta kvar i skolan när det är lite lugnare på eftermid-
dagen och kvällarna. Andra skulle bli intresserade av 
skolan om vi öppnar upp!”
- Elev årskurs 7, Kärraskolan

”Det skulle vara väldigt bra att kunna ta en fika i ett 
skolcafé på dagar, kvällar och helger – med smoothies 
och frukt och varma mackor.”
- Elevrådet, Kärraskolan

”Häftigt projekt med Skolan mitt i samhället. Efter-
som många av våra utövare är i skolan skulle det vara 
mycket bra för oss med en mellanplats – en brygga – 
där ungdomarna kan fika och göra läxorna innan trä-
ningen utan att lämna skolan. Ett café med läxhjälp. 
Det skulle vi gärna vara med och utveckla.”
- Kassör, Kärra Taekwon-Do

”Vore trevligt om barnen kunde göra läxorna i bibli-
oteket innan sin idrott, osv. Svårt att äta mellanmål 
på biblioteket dock, så ett mellanrum skulle kunna 
skapas inne i ett eget rum här på skolan, så det inte 
blir ett ”babbliotek” här, utan ett bibliotek. I mellan-
rummet kan de få fika och hänga. Med en personal 
som hade hand om fiket där, där de äldre eleverna 
kunde sälja mackor. Det skulle vara bra!”
- Bibliotekarie, Kärraskolan

”Vi i Fältgruppen vill gärna vara med i Skolan mitt i 
samhället i någon form. Ett forum där vi kan få sy-
nas, kanske få använda skolcaféet på kvällar för olika 
temagrupper?”
- Fältgruppen, Norra Hisingen

1a.4 SKOLCAFÉ SOM MELLANRUM

”Jag skulle vilja driva ett skolcafé, där alla turas om 
att ta ansvar för caféet. Driva och budgetera tillsam-
mans. Baka själva, osv, och erbjuda aktiviteter som 
spel eller dylikt. Någon att samtala med på plats. Så 
billigt som möjligt då alla inte har råd att gå på dyra 
caféer. Ett samarbete med torget? Sponsring? Barn 
från olika klasser blir ”egenföretagare”, och lämnar 
över ansvaret till andra barn efter en tid. Läxhjälp ska 
finnas i caféet.”
- Lärare årskurs 1-3, Kärraskolan

”Positivt om barnen kan få äta i skolan – tänk om vi 
kunde erbjuda frukost och mellanmål i skolan!”
- Elevhälsoteamet, Kärraskolan

Fråga 1a Vad ser du för möjligheter med ny- och ombyggnationen av Kärraskolan?
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”Häftigt projekt med Skolan mitt i samhället.
Eftersom många av våra utövare är i skolan skulle det 
vara mycket bra för oss med en mellanplats –
en brygga – där ungdomarna kan fika och göra 
läxorna innan träningen utan att lämna skolan. 
Ett café med läxhjälp. Det skulle vi gärna vara med 
och utveckla.”

- KASSÖR, KÄRRA TAEKWON-DO
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”Mediautrymmet borde vara skolans nav. Lite som det 
är på en flygplats, ett bord med en laddplats.
Bemannad med skolvärd. För att äldre elever ska 
blandas med yngre. Tillgängligt för alla, så att det inte 
bara blir högstadiet.”

 
- LÄRARE ÅRSKURS 9, KÄRRASKOLAN

”Som biblioteksmänniska är jag nyfiken på vad vi
skulle kunna göra med ett rum i skolan som är 
anpassat för elever och lärare, som inte behöver vara 
ett regelrätt bibliotek, men ändå ha bibliotekssystemet. 
Småbarn, fritidsverksamhet, spel och böcker, 
experiment, Maker Space. Med en vuxen i närheten.” 

- BIBLIOTEKSCHEF, KÄRRA
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Fråga 1a Vad ser du för möjligheter med ny- och ombyggnationen av Kärraskolan?

”Jag hade gärna sett att vårt stadsdelsbibliotek ham-
nar här på Kärraskolan. Massor av gubbar skulle spe-
la schack här på dagarna och knyta nya  kontakter, 
underbart!”
- Rektor, Kärraskolan

”Jag hade gärna arbetat med biblioteket och ta barn-
grupper från skolan till lässtunder. Där kan bibliote-
karier och pedagoger läsa för mindre grupper av barn 
och på så vis kunna ge alla barn en chans till lugn och 
ro och glädje i att lyssna OCH samtala om böcker. 
Det är viktigt att det är små grupper. Vi kunde inreda 
en härlig läshörna på biblioteket som är gjord för mys 
och samtal.”
- Lärare årskurs 1-3, Kärraskolan

”Mediautrymmet borde vara skolans nav. Lite som 
det är på en flygplats, ett bord med en laddplats. Be-
mannad med skolvärd. För att äldre elever ska blan-
das med yngre. Tillgängligt för alla, så att det inte 
bara blir högstadiet.”
- Lärare årskurs 9, Kärraskolan

”Biblioteket ska ju vara för alla, även förskolan. En 
samlingspunkt för hela skolan. Kanske kunde man 
ha ett riktigt bibliotek här? Bjuda in biblioteket från 
Kärra hit?”
- Elevhälsoteamet, Kärraskolan

”Som biblioteksmänniska är jag nyfiken på vad vi 
skulle kunna göra med ett rum i skolan som är an-
passat för elever och lärare, som inte behöver vara ett 
regelrätt bibliotek, men ändå ha bibliotekssystemet. 
Småbarn, fritidsverksamhet, spel och böcker, experi-
ment, Maker Space. Med en vuxen i närheten.”
- Bibliotekschef, Kärra

1a.5 BIBLIOTEKETET SOM NAV
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FRÅGA 1b

Vad ser du för utmaningar med ny- och
ombyggnationen av Kärraskolan?

Svaren kom att fördela sig över följande rubriker:

1b.1 BULLERSTÖRNINGAR
1b.2 STOR INNEVISTELSE
1b.3 VEMOD ÖVER GAMLA SKOLAN
1b.4 TILLTRÄDE TILL LOKALER
1b.5 VIKTEN AV KOMMUNIKATION
1b.6 DELAKTIGHET
1b.7 SAMMANHÅLLNA SKOLOR I KÄRRA
1b.8 RESURSFÖRDELNING TILL PERSONALEN
1b.9 DE SOCIALA FRÅGORNA I FOKUS
1a.10 SKOLSTRATEGIER OCH VERKLIGHET
1a.11 VIKTEN AV DET ANALOGA
1a.12 ERFARENHETSBANK
1a.13 VILJAN TILL EN PEDAGOGISK BYGGPROCESS
1a.14 FÖRÄNDRINGSARBETE
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Fråga 1b Vad ser du för utmaningar med ny- och ombyggnationen av Kärraskolan?

1b.1 BULLERSTÖRNINGAR

Alla som vistades på eller i närheten av skolan påverkades koncentrationsmässigt av pål-
ningen som pågick under tidig höst 2016. För att lösa detta föreslogs från skolans bygg-
samordnare att pålningen skulle avbrytas när barnen har rast, vilket tycktes ha blivit en 
uppskattad åtgärd.

1b.2 STOR INNEVISTELSE

Det har varit utmanande för eleverna med mycket innevistelse, då stora delar av skolgår-
den försvunnit under byggprocessen.

1b.3 VEMOD ÖVER GAMLA SKOLAN

Några barn uttrycker ett visst vemod över att den gamla skolan som de gillade nu rivits.

1b.4 TILLTRÄDE TILL LOKALER

Företrädare från föreningslivet har visat viss oro över vad som händer med tillgången 
till gymnastiksalen under byggperioden.

1b.5 VIKTEN AV KOMMUNIKATION

-Synpunkter har inkommit från lärarleden kring hur viktigt det är med tydlig kommuni-
kation från skolans ledning kring vad som komma skall i byggprocessen. Det har tryckts 
på behovet av professionalism och tydliga ramar i den nya skolan. Som möjlig orsak till 
viss otydlighet nämns de många rektorsbyten som varit på skolan de senaste åren.

1b.6 DELAKTIGHET

Det finns här och var i personalgruppen en känsla av att inte kunna påverka de fysiska 
miljöerna så mycket under byggprocessen som man kanske hade önskat.

1b.7 SAMMANHÅLLNA SKOLOR I KÄRRA

Från föräldrahåll har det poängterats hur viktigt det är att eleverna i Kärra inte separeras 
socioekonomiskt med nya Kärraskolan. Man vill blanda och ha samma förutsättningar 
för alla.

1b.8 RESURSFÖRDELNING TILL PERSONALEN

En fritidsledare uttryckte oro kring huruvida byggsatsningen motsvaras av en satsning 
på personalen?
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Fråga 1b Vad ser du för utmaningar med ny- och ombyggnationen av Kärraskolan?

1b.9 DE SOCIALA FRÅGORNA I FOKUS

Personal från social resursförvaltning har uttryckt en önskan att nya Kärraskolan inte 
får bli ett skrytbygge - de sociala frågorna måste komma med om skolan ska ha någon 
framtid.

1b.10 SKOLSTRATEGIER OCH VERKLIGHET

Strategier är bra men det måste finnas tid att jobba med dem i skolan, påpekar
skolpersonal.

1b.11 VIKTEN AV DET ANALOGA

Glöm inte bort det analoga som en motvikt mot det digitala. Ett väl fungerande biblio-
tek bör finnas på Kärraskolan, hävdar skolbibliotekarien.

1b.12 ERFARENHETSBANK

Delar av skolledningen uttrycker att det varit utmanande att inte ha någon erfarenhets-
bank eller färdig plattform att stå på inför det kommande förändringsarbetet med Skolan 
mitt i samhället.

1b.13 VILJAN TILL EN PEDAGOGISK BYGGPROCESS

Andra delar av skolledningen är något bekymrad över att det inte tagits kontakt mellan 
pedagoger och byggarbetare i önskad utsträckning, för att använda byggprocessen i pe-
dagogiken.

1b.14 FÖRÄNDRINGSARBETE

På stadsdelsnivå uttrycks att man i skolans ledning har en förhoppning att i samband 
med lärmiljön förändra arbetssättet och att man kan skapa en övertro på att byggnaden i 
sig kan lösa problem internt. Men det kan vara ett annat typ av arbete som behövs egent-
ligen, fortsätter man. Det hänger mer ihop med det dagliga fotarbetet. Däremot blir en 
ny skola ett bra tillfälle att uppgradera sig. Framväxten av den nya skolan kan vara en 
katalysator och legitimera ett förändringsarbete man skulle behövt göra ändå.
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ÅR 2018 ÄR KÄRRASKOLAN EN 1-16 SKOLA - UNIK I SITT SLAG - 
OCH GÖTEBORGS STÖRSTA GRUNDSKOLA. NYA KÄRRASKOLAN 
KOMMER ATT ERBJUDA ETT SAMMANHÅLLET UTBILDNINGSSPÅR 
FRÅN 1-16 ÅR, BEROENDE PÅ VILKET ÖNSKEMÅL VÅRDNADS- 
HAVARE LÄMNAR INFÖR VAL TILL FÖRSKOLEKLASS.
 

Vilka möjligheter och 
utmaningar tänker du att en 
1-16-skola kan skapa för 
elever, lärare och föräldrar och 
lokalsamhället?

KÄRRASKOLAN 
- EN SKOLA FRÅN 1-16 ÅR
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FRÅGA 2a

Vilka möjligheter tänker du att en 1-16-skola kan
skapa för elever, lärare och föräldrar och lokalsamhället?

Svaren kom att fördela sig över följande rubriker:

2a.1 ÖKAD TRYGGHET
2a.2 DEN GODA FADDERN & DEN RÖDA TRÅDEN
2a.3 ÖVERGÅNG FRÅN FÖRSKOLA TILL SKOLA & DEN LÅNGA
 KONTINUITETEN
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”Roligt att få gå kvar med sina gamla kompisar! Det 
blir tryggare. Det skulle vara grymt med en lärare 
som känt en hela ens liv. Då skulle man kunna vara 
kompisar även när man är vuxen. Sen är det ju bra att 
kunna träffa sina syskon på skolan och så.”
- Elev årskurs 3, Kärraskolan

”Att kunna leka med sina småsyskon blir bra! Och 
lära känna större barn är bra.”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”Man kommer att känna alla i skolan. Man känner 
igen dem, de är snälla och man är kompisar.”
- Elev årskurs 2, Kärraskolan

”Nära mellan avdelningarna, man lär känna perso-
nalen bra. Man känner alla fröknar i alla klasser. Så 
vågar man prata med alla! Man kanske kan träffa sina 
syskon mer!?”
- Elev årskurs 2, Kärraskolan

”Då kommer jag träffa min lillebrorsa oftare!”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”Man kan få jättebra kompisar i 16 år! Och så kan 
man prata gamla minnen med sina gamla lärare. Då 
glömmer man inte bort sina gamla lärare så lätt.”
- Elev årskurs 3, Kärraskolan

”Småbarnen slipper oroa sig för att behöva byta skola 
– de vill ju vara trygga, det blir bra med nya 1-16-sko-
lan. Om man gillar lärarna blir det jätteroligt att se 
dem hela sin skoltid. När man är äldre kommer man 
verkligen att ha ett minne för livet från Kärraskolan. 
Den skulle kunna bli som ett andra hem.”
- Elev årskurs 7, Kärraskolan

”Som förälder tänker jag att det skulle vara tryggare 
med EN skola hela vägen.”
- Lärare årskurs 1-3, Kärraskolan

”1-16 kan skapa trygghet och ömhet. Viktigt att 
de vuxna är med också. Ibland glömmer man av att 
högstadieeleverna en gång har gått på lågstadiet. Det 
finns barn som har varit med i en lång process, det 
går att använda! Man kan ta lärdom av pedagoger 
som kan barnen hela vägen från början. Underbart 
för en barnskötare som har haft barnen tidigt och 
se dem bli 16 år. Fint med åldersöverskridandet, det 
omhändertagande! De äldre eleverna får en anled-
ning att släppa lite attityd och bli ödmjuka inför de 
yngre.”
- Lärare, grundsärskolan 1-9, Kärraskolan

”Målet med 1-16 är trygghet för eleverna, och för 
föräldrarna. Men det krävs mindre grupper, halvklas-
ser. Då tror jag det kan bli fantastiskt. Man tar de 
negativa krafterna fortare. Barnen vet redan från ti-
dig ålder att här ska de gå i 16 år. Det blir en välkänd 
miljö.”
- Lärare årskurs 9, Kärraskolan

”Föräldrar tycker säkert att det känns tryggt att deras 
barn kan vara på samma ställe.”
- Fritidspedagog, Kärraskolan

”Bra med olika åldrar på skolan - det gick något för-
lorat på den skolan jag var rektor på innan Kärra-
skolan, när man tog bort lågstadiet, det lugnar ner 
stämningen lite grand.
 Rent praktiskt är det förstås enklare att flyt-
ta mellan stadierna i ett 1-16-upplägg då kunskapen 
finns i huset och journalerna är lätta att flytta. Och så 
blir det ju en stor kostnadseffektivitet såklart.”
- Rektor, Kärraskolan

”Barnen kan slippa byta skola, vilket vore bra för 
tryggheten.”
- Ungdomssekreterare Resursteamet,
Norra Hisingen

”Man slipper byta skola. Samma klasskompisar i 16 
år är ju bra. Och stor trygghet med lärarna!”
- Elevrådet, Kärraskolan

Fråga 2a Vilka möjligheter tänker du att en 1-16-skola kan skapa för elever, lärare och 
föräldrar och lokalsamhället?

2a.1 ÖKAD TRYGGHET
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”1-16 kan skapa trygghet och ömhet. Viktigt att de 
vuxna är med också. Ibland glömmer man av att 
högstadieeleverna en gång har gått på lågstadiet. Det 
finns barn som har varit med i en lång process, det går 
att använda! Man kan ta lärdom av pedagoger som 
kan barnen hela vägen från början. Underbart för en 
barnskötare som har haft barnen tidigt och se dem bli 
16 år. Fint med åldersöverskridandet, det 
omhändertagande! De äldre eleverna får en anledning 
att släppa lite attityd och bli ödmjuka inför de yngre.”

- LÄRARE, GRUNDSÄRSKOLAN 1-9, KÄRRASKOLAN

”Småbarnen slipper oroa sig för att behöva byta skola, 
de vill ju vara trygga. Det blir bra med nya
1-16-skolan. Om man gillar lärarna blir det
jätteroligt att se dem hela sin skoltid. När man är
äldre kommer man verkligen att ha ett minne för livet 
från Kärraskolan. Den skulle kunna bli som ett andra 
hem.”

- ELEV ÅRSKURS 7, KÄRRASKOLAN
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”Bara fördelar med 1-16 som jag ser det. Det 
viktigaste är att behålla kompisarna. Många barn 
pratar om att de kommer att sakna sina vänner när 
man flyttar. Nu slipper de flytta. Tryggheten är 
jätteviktig. Lärare och personal – de vill gärna se 
samma personer när de växer upp. Man har många 
minnen från sin första tid. Det är bra att växa upp på 
samma ställe. Nya Kärraskolan kommer att bli 
modern och fin, vem vill inte vara där då? 
 Man känner personalen, vaktmästare, städet, 
bamba, alla. Lätt att fråga när man känner alla.
Barnen kommer att uppskatta det!”

- BYGGSAMORDNARE, KÄRRASKOLAN
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Fråga 2a Vilka möjligheter tänker du att en 1-16-skola kan skapa för elever, lärare och 
föräldrar och lokalsamhället?

”Tryggheten skulle bli stor att slippa oroa sig för nya 
konstellationer sociala spel med 1-16. Forskning vi-
sar att vi flyttar tillbaka dit vi bodde som barn, för att 
där är vi trygga.
 Fördel att kunna se till elevens resurser och 
hålla det spåret hela vägen genom 1-16. Att få en 
individuell skolplan, att kunna få en unik skolgång, 
hela vägen.”
- Fältgruppen, Norra Hisingen

”Bara fördelar med 1-16 som jag ser det. Det vikti-
gaste är att behålla kompisarna. Många barn pratar 
om att de kommer att sakna sina vänner när man 
flyttar. Nu slipper de flytta. Tryggheten är jätteviktig. 
Lärare och personal – de vill gärna se samma perso-
ner när de växer upp. Man har många minnen från 
sin första tid. Det är bra att växa upp på samma stäl-
le. Nya Kärraskolan kommer att bli modern och fin, 
vem vill inte vara där då?
 Man känner personalen, vaktmästare, städet, 
bamba, alla. Lätt att fråga när man känner alla. Bar-
nen kommer att uppskatta det!”
- Byggsamordnare, Kärraskolan

”Tryggheten är viktig att slippa byta skola. Som för-
älder är det skönt tror jag, en välkänd miljö. De flyttar 
ju ändå en hel del fysiskt i de olika lokalerna, och nya 
lärare får de ju.”
- Elevhälsoteamet, Kärraskolan

”Eleverna är väldigt försigkomna nuförtiden och mer 
blir det ju nu med 1-16. Jättebra att de känner sig 
trygga.”
- Bibliotekarie, Kärraskolan

2a.1 ÖKAD TRYGGHET (forts.)
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Fråga 2a Vilka möjligheter tänker du att en 1-16-skola kan skapa för elever, lärare och 
föräldrar och lokalsamhället?

”Några av fördelarna med 1-16 är att eleverna möter 
varandra på skolgården. De äldre lär känna de små 
där. Att de små barnen alltid ser de stora och slipper 
vara rädda för dem. Att vi kan ha vissa gemensamma 
aktiviteter. Det blir inte den riktigt hårda högstadie-
kulturen som andra skolor kan ha. Mjukare stämning 
än på andra skolor.
 Gillar att det trots allt blir en liten skola, där 
alla kan ses. Om det går att få till hade det varit en 
poäng med en röd tråd genom undervisningen, men 
då gäller det att vi har en ledning som styr detta sten-
hårt.”
- Lärare årskurs 7, Kärraskolan

”Jag tror att barn må bra av äldre förebilder. Kanske 
kan man starta läsgrupper, så att 3:orna får läsa sagor 
för förskoleklasserna och får en naturlig anledning 
att gå över dit. För att få samverkan över alla stadier 
att fungera krävs en god organisation – någon behö-
ver hålla ihop hela skolan – en ansvarig för 1-16-tän-
ket! En röd tråd och samarbete mellan årskurserna. 
Gemensamma möten och APT. Happenings, tradi-
tioner, samverkan!”
- Förskolelärare, Kärraskolan

”Att man ser 9:orna som förebilder! 9:orna kan väl-
komna förskolebarnen i en planerad fadderverksam-
het, mer än på bara Valborgsmaskeraden! Bullerbys-
kolan, där alla är snälla!”
- Lärare årskurs 1-3, Kärraskolan

”Vore bra med intern-praos! Det finns elever som be-
höver göra annat. Anpassad studiegång. Härligt att 
låta barn som har svagare självkänsla att vara under-
visande. Man kanske kan läsa sagor för 2-åringar om 
man går i ettan?”
- Elevhälsoteamet, Kärraskolan

”Våra elever kan läsa sagor för 5-åringarna.”
- Lärare grundsärskolan 1-9, Kärraskolan

”Låg- och mellanstadiet kanske kan samarbeta med 

2a.2 DEN GODA FADDERN & DEN RÖDA TRÅDEN

förskolan i fadderverksamhet. De yngre lär de äldre 
och ser att de inte är farliga.”
- Fritidspedagog, Kärraskolan

”Kontinuiteten viktig! Samma poäng som vi har haft 
här i alla år: vi måste få eleverna att känna stolthet att 
gå ut 9:an här: ”Jag har gått här i 16 år.” Längs en röd 
tråd. Går du i Kärraskolan och har haft det bra, kan-
ske du pluggar till lärare och kommer tillbaka sen!”
- Fritidsledare, fritidsklubben Tärningen

”Personalen skulle se barnen hela vägen upp och ta 
del av kollegornas erfarenheter. Waldorf har ju fad-
derklass för yngre barn, som motverkar rädsla och 
skapar trygghet, det skulle vi också kunna ha! En röd 
tråd från början, där man kan lämna över ämnena till 
varandra och hela tiden se linjen. Man behöver besö-
ka varandra för att det ska fungera och att klasserna 
samverkar. Ett flöde från 1-åringarna ända upp till 
9:an. Men det måste vara ett SYSTEM från ledning-
en, inte något som vi lärare ska rodda.”
- Lärare grundsärskolan 1-9, Kärraskolan

”Jag tänker att orsaken bakom denna förändring mot 
1-16 handlar om att skapa progression i lärandet. 
Samverkan förskola / skola är faktisk unik här i Nor-
ra Hisingen. Vi träffar skolrektorer och förskoleche-
fer från Norra Hisingen en gång i månaden på RE-
turen. Det är sektorschefen som håller i dessa möten, 
som syftar till att vi ska se på lärandet hela vägen från 
1-16 år och försöka skapa progression.
 När det gäller de små barnen ser man bara 
möjligheter, men från år 1 ska de plötsligt bedömas, 
så det finns en krock här att jobba med i övergången 
från förskola till skola. Reggio Emilia-projektet som 
vi driver nu handlar om detta, att få de mjuka värdena 
och förhållningssätten i övergångarna att funka. Att 
diskutera synen på eleverna och synen på lärande.
1-16 metoden här på Kärraskolan handlar också om 
ökad kostnadseffektivitet såklart. Vi behöver tänka 
mer effektivt kring markyteanvändningen, och an-
vända den nya skolmatsalen mer effektivt.



[ 51 ]

”Kontinuiteten viktig! Samma poäng som vi har haft 
här i alla år: vi måste få eleverna att känna stolthet 
att gå ut 9:an här: ”jag har gått här i 16 år.” Längs en 
röd tråd. Går du i Kärraskolan och har haft det bra, 
kanske du pluggar till lärare och kommer tillbaka sen!”

- FRITIDSLEDARE, FRITIDSKLUBBEN TÄRNINGEN

”Jag tror att barn må bra av äldre förebilder. Kanske 
kan man starta läsgrupper, så att 3:orna får läsa sagor 
för förskoleklasserna och får en naturlig anledning att 
gå över dit. För att få samverkan över alla stadier att 
fungera krävs en god organisation – någon behöver 
hålla ihop hela skolan – en ansvarig för 1-16-tänket! 
En röd tråd och samarbete mellan årskurserna.
Gemensamma möten och APT. Happenings, 
traditioner, samverkan!”

- FÖRSKOLELÄRARE, KÄRRASKOLAN
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”Låg- och mellanstadiet kanske kan samarbeta med 
förskolan i fadderverksamhet. De yngre lär de äldre 
och ser att de inte är farliga.”

- FRITIDSPEDAGOG, KÄRRASKOLAN

”Det blir lite starkare tillhörighet. Man ser upp till de 
äldre. Mer intim situation. En fast punkt i tillvaron, 
som ger många barn en trygghet. Du kan få bort vissa 
negativa saker som handlar om rädslan att flytta till 
högstadiet till exempel.”

- FÖRÄLDER TILL BARN F-3, KÄRRASKOLAN
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Fråga 2a Vilka möjligheter tänker du att en 1-16-skola kan skapa för elever, lärare och 
föräldrar och lokalsamhället?

2a.2 DEN GODA FADDERN & DEN RÖDA TRÅDEN (forts.)

(forts.)

I slutändan är det det fria skolvalet som kommer att 
styra hur många elever den nya Kärraskolan får. Vi 
vill skapa möjligheterna, sen får föräldrarna välja.”
- Rektor, Kärraskolan

”Som förälder tror jag 1-16 systemet där man kan 
följa barnet är väldigt bra. Men då skulle det behö-
vas en kontaktperson som finns med eleverna i detta 
och följer med uppåt hela vägen. En mentor som ska 
kunna blicka tillbaka, och kunna säga till eleverna 
”kommer du ihåg hur det var när du var liten.” Något 
dokumenterat från början som finns med hela vägen.”
- Enhetschef, Kärrahus äldreboende 

”Det blir lite starkare tillhörighet. Man ser upp till de 
äldre. Mer intim situation. En fast punkt i tillvaron, 
som ger många barn en trygghet. Du kan få bort vis-
sa negativa saker som handlar om rädslan att flytta 
till högstadiet till exempel.”
- Förälder till barn F-3, Kärraskolan

”Våra medborgare vill ha en utbildningsväg som de 
kan följa. Sällan har vi kunnat bygga förskolor nära 
en skolenhet tidigare. Övergång och samverkan är 
särskilt viktig för de barn som behöver extra stöd och 
hjälp.
 Skolor som ligger på andra sidan Lillekärr 
och Klareborg har haft ett högre söktryck och bli-
vit överfulla. Vi vill inte skapa en A- och B-skola i 
medborgarnas ögon. Vi har små skillnader i resultat 
mellan skolorna och ledningsarbetet har varit ge-
mensamt i många herrans år.
 Om man kan knyta barn till den geografiska 
platsen kanske de vill fortsätta på Kärraskolan. Fem-
åringarnas föräldrar kommer troligen att välja Kär-
raskolan eftersom de vet vad som väntar. Det under-
lättar samverkan och övergången mellan förskola och 
skola.”
- Områdeschef grundskola, Norra Hisingen
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Fråga 2a Vilka möjligheter tänker du att en 1-16-skola kan skapa för elever, lärare och 
föräldrar och lokalsamhället?

2a.3 ÖVERGÅNG FRÅN FÖRSKOLA TILL SKOLA &
 DEN LÅNGA KONTINUITETEN

”Övergången från förskola till förskoleklass blir inte 
ett lika stort steg. Bättre helhetssyn. En röd tråd. Var-
ken personer eller miljö blir främmande. De yngre 
barnen lär sig väldigt mycket – på både gott och ont 
– av de äldre. Man kan koordinera alltifrån avslut-
ningar till andra event – mindre risk för krockar.”
- Fritidspedagog, Kärraskolan

”Spännande med 1-16, som ger oss möjlighet att job-
ba bättre med övergången mellan förskola och skola, 
som kommer att läggas inom Reggio Emilia. När vi 
får naturlig närhet kan vi mötas i nya former; i mu-
siken till exempel, men också i bild, som förenar alla 
åldrar.
 Barnen och föräldrarna är våra kunder och 
deras behov kräver kompetenser knutna nära till oss. 
Vi kan jobba mer med den röda tråden i 1-16.”
- Rektor, Kärraskolan

”Man behöver inte flytta ifrån sin skola, man flyttar 
ju hela tiden annars. Lättare att gå från dagis till sko-
la! Det kan ju vara ganska skönt att gå från grund-
skolan och över till gymnasiet, efter 16 år i samma 
skola – då blir man motiverad för gymnasiet. Man 
känner alla, stor trygghet. Man blir ju som en familj. 
Man tröttnar inte på sin familj, man får fin gemen-
skap. Man kommer att se folk växa upp, som syskon. 
Man är med varandra varje dag, faktiskt mer tid än 
med sin riktiga familj.”
- Elev årskurs 8, Kärraskolan

”Fördelen för oss blir att vi får det enkelt med kon-
taktvägarna, slipper att förhålla oss till flera områden. 
I Musikfabriken hämtar vi barnen från skolan och 
följer dem tillbaka, och en 1-16 skola skulle ju göra 
det skönt att slippa springa på olika ställen och häm-
ta och lämna.”
- Präst, Kärra kyrka

”Man kommer att ha så nära till varandra fysiskt att 
man kan dela allt – värsta möjligheten att göra sam-
verkansprojekt som inte hade gått att göra annars! 

Det finns ett spännande och extremt ålderspann att 
jobba med här, 1-16 år. Som mellanstadieelev kan 
man ge konserter för 2-åringar och behöver inte 
skämmas för att spela Pippi Långstrump, eftersom 
man gör det för småbarnens skull!”
- Musiklärare, Kärraskolan
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” Man behöver inte flytta ifrån sin skola, man flyttar 
ju hela tiden annars. Lättare att gå från dagis till 
skola! Det kan ju vara ganska skönt att gå från 
grundskolan och över till gymnasiet, efter 16 år i 
samma skola – då blir man motiverad för gymnasiet. 
Man känner alla, stor trygghet. Man blir ju som en 
familj. Man tröttnar inte på sin familj, man får fin 
gemenskap. Man kommer att se folk växa upp, som 
syskon. Man är med varandra varje dag, faktiskt mer 
tid än med sin riktiga familj.”

- ELEV ÅRSKURS 8, KÄRRASKOLAN

”Övergången från förskola till förskoleklass blir inte 
ett lika stort steg. Bättre helhetssyn. En röd tråd.
Varken personer eller miljö blir främmande. De yngre 
barnen lär sig väldigt mycket – på både gott och ont – 
av de äldre. Man kan koordinera alltifrån avslutning-
ar till andra event – mindre risk för krockar.”

- FRITIDSPEDAGOG, KÄRRASKOLAN
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FRÅGA 2b

Vilka utmaningar tänker du att en 1-16-skola kan
skapa för elever, lärare och föräldrar och lokalsamhället?

Svaren kom att fördela sig över följande rubriker:

2b.1 GRUNDSÄRSKOLANS INKLUDERING
2b.2 TRYGGHETSARBETET
2b.3 ÅRSKURSÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN
2b.4 DE ÄLDRE ELEVERNAS INFLYTANDE PÅ DE YNGRE
2b.5 AKTIVERING AV ÄLDRE ELEVER
2b.6 ORGANISATION OCH RESURSTILLDELNING
2b.7 SAMVERKAN FÖRSKOLA OCH SKOLA
2b.8 TRYGGHET
2b.9 BEHOV AV VARIATION
2b.10 VISIONSARBETE
2b.11 REGELVERK
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Fråga 2b Vilka utmaningar tänker du att en 1-16-skola kan skapa för elever, lärare och 
föräldrar och lokalsamhället?

2b.1 GRUNDSÄRSKOLANS INKLUDERING

Det finns en oro från särskolepersonal kring hur inkludering av särklasser ska kunna ske. 
Man önskar tillfällen för personalen att fundera och tillsammans resonera kring vad per-
sonalen tycker om samverkan med särskolan.

2b.2 TRYGGHETSARBETET

Någon i skolpersonalen uttrycker en oro kring hur det blir för barn som fastnar i roller 
de inte kan ta sig ur och poängterar vikten av trygghetsarbete, där personalen ser alla 
barn som SINA barn, vilket man tror kan vara svårare när det är så stor åldersskillnad i 
elevgruppen.

2b.3 ÅRSKURSÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN

En företrädare från äldrevården ser att syftet med att bygga skolan med 1-16 är att följa 
upp barnen, men ser också svårigheterna i att lyckas med detta och rekommenderar sko-
lan att ha fasta ramar, inte förändra för mycket och hålla en linje.
 Från lärarhåll finns en oro över att inte hinna med samarbetet över stadierna, och 
trycker på vikten av att ledningen driver samverkansarbetet och skapar tydliga ramar för 
detta. Frågan har rests från föräldrahåll kring vikten av att ledningen tittar på vem som 
ska ansvara för årskursöverskridande problematik.
 Några av skolans F-3-lärare uttrycker att det kan vara farligt att små barn är med 
gamla barn, utifrån att de yngre kan börja jämföra sig med äldre för mycket och man ser 
ett behov av att skydda de små barnen från de äldre.

2b.4 DE ÄLDRE ELEVERNAS INFLYTANDE PÅ DE YNGRE

Från föräldrahåll har uttryckts oro för att de äldre barnens uppförande ibland kan vara 
negativt och sprida sig nedåt i åldrarna, och efterfrågar därför tydlig observans kring 
detta från ledningshåll.

2b.5 AKTIVERING AV ÄLDRE ELEVER

Från fritidsledarhåll har uttryckts en viss oro att de äldre eleverna inte kommer att bli 
tillräckligt aktiverade och ser behov av personal som har ansvar för detta, så att de äldre 
barnen inte börjar bråka och tjafsa med de yngre.

2b.6 ORGANISATION OCH RESURSTILLDELNING

Några lågstadieelever undrar om alla platser på skolan kommer att ta slut, eftersom alla 
elever kommer att vilja gå där.
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”Man kommer att ha så nära till varandra fysiskt att 
man kan dela allt – värsta möjligheten att göra sam-
verkansprojekt som inte hade gått att göra annars! Det 
finns ett spännande och extremt ålderspann att jobba 
med här, 1-16 år. Som mellanstadieelev kan man ge 
konserter för 2 åringar och behöver inte skämmas för 
att spela Pippi Långstrump eftersom man gör det för 
småbarnens skull!”

- MUSIKLÄRARE, KÄRRASKOLAN

”Som förälder tror jag 1-16 systemet där man kan
följa barnet är väldigt bra. Men då skulle det 
behövas en kontaktperson som finns med eleverna i 
detta och följer uppåt hela vägen. En mentor som ska 
kunna blicka tillbaka, och kunna säga till eleverna 
”kommer du ihåg hur det var när du var liten. Något 
dokumenterat från början som finns med hela vägen.”

- ENHETSCHEF, KÄRRAHUS ÄLDREBOENDE
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2b.6 ORGANISATION OCH RESURSTILLDELNING (forts.)

Från särskolan betonas att 1-16-systemet kommer att kräva mycket organisation från 
ledningshåll, så att ingen glöms bort och att alla istället får dela en gemensam VI-känsla. 
 Hos skolans F-3-lärare uttrycks vikten av att ledningen skapar rutiner för ordning 
och samverkan, samt att tillräckligt med personal anställs för att driva detta.
 Delar av ledningen ser att det svåraste kommer att vara att få tiden att räcka till, att 
dialogen måste starta, formerna måste utvecklas och att inspiration måste hämtas utifrån. 
Utmaningen kommer att vara att skapa förutsättningarna och ge varje enskild personal, 
elev och medborgare respekten att känna sig sedd och hörd, betydelsefull och del av ett 
större pussel. Här uttrycker man att Skolan mitt i samhället kommer att kunna bli en 
viktig kanal för att dela varandras bilder och kunna skapa ett VI.

2b.7 SAMVERKAN FÖRSKOLA OCH SKOLA

Ett antal F-3-lärare uttrycker en besvikelse över att inte få vara med i det stora huset och att 
den nya skolgården inte kommer att kunna kännas som deras. Man uttrycker att den 25-åriga 
planen varit att förskolan skall integreras i skolan, och känner att det fortfarande är problema-
tiskt, inte minst med tanke på att de även fysiskt upplever att de hålls åt sidan i nya Kärraskolan. 
 Elevrådet funderar på om de små barnen får första tjing på alla lekplatserna så att 
de stora barnen inte får leka där?
 Fältassistenter i Kärra trycker på vikten av samverkan för att 1-16 ska kunna fung-
era och att överföringen mellan stadierna är oerhört viktig. De hoppas också att nya 
Kärraskolan kommer att samverka med Klarebergsskolan så att det inte blir ett vi och ett 
dem.

2b.8 TRYGGHET

Lågstadieelever ställer sig frågan om det kanske blir rörigt och skrikigt med många 
förskolebarn på skolan.
 En av dessa elever föreställer sig hur jobbigt det måste vara för ett förskolebarn 
på nya Kärraskolan att läskas av synen på alla skolbarn och behöva längta jättelänge till 
att få börja skolan.
 En 4-6-lärare oroas över att skolan med så många barn på en och samma plats 
kan bli en kaotisk miljö. Och trycker på hur viktigt det är att inte behöva skrika för att 
höras.
 Elevrådet ställer frågan om det kanske blir lättare att bli mobbad på en stor 
skola? 
 En högstadielärare uttrycker oro för att man skapar otrygghet med 1-16 och en 
skola på över 1200 elever, där de negativa faktorerna lättare kommer att hitta varandra,  

Fråga 2b Vilka utmaningar tänker du att en 1-16-skola kan skapa för elever, lärare och 
föräldrar och lokalsamhället?
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då stadierna ligger närmare varandra.
 Personal från Resursteamet Norra Hisingen uttrycker en oro för att de små bar-
nen kanske skulle kunna bli utsatta i ett så stort sammanhang som 1-16.
 Elevhälsan ser vikten av att ledningen får ihop systemet och tillsätter en trygg-
hetsgrupp med representation från all personal. En oro finns för att man öppnar upp 
för mycket mellan stadierna, viktigt att bevara de små, trygga sammanhangen. Här 
trycker man också på vikten av att skapa förståelse för varandras utmaningar och situa-
tioner kring vad det innebär att gå ända till 9:an på en och samma skola. Samverka inte 
för samverkans skull utan för det som verkligen skapar mening.
 En del av föreningslivet oroas över att vi invaggar barnen i falsk trygghet under 
16 år, och att eleverna när de kommer till gymnasiet kan få en chock.
 En lågstadieelev öppnade för frågan hur jobbigt det måste vara att behöva lämna 
sina kompisar i 9:an efter 16 år tillsammans på skolan.
 Delar av ledningen tänker att alla förändringar skapar rädsla och att utmaningen 
från ledningens sida blir att möta denna med god kommunikation. Man påpekar också 
vikten av att diskutera VAD man ska samarbeta om och om hur oerhört viktig denna 
dialog är för att 1-16-metodiken ska landa.

2b.9 BEHOV AV VARIATION

Några lågstadieelever tänker att det kanske kan vara lite tråkigt att gå i samma skola 
hela tiden och bara se samma sak varje dag.
 Ett antal högstadieelever uttrycker att som elev på en och samma skola i 16 år 
behöver man olika miljöer, möjligheter att kunna hitta nya vänner och testa på något 
nytt.

2b.10 VISIONSARBETE

Delar av ledningen poängterar vikten av att fortsatt diskutera vinsterna med 1-16-
tanken och tydliggöra den bakomliggande visionen, så att de unika möjligheterna med 
1-16 blir synliga för alla.

2b.11 REGELVERK

Från stadsdelsledningsnivå ser man en utmaning i att integrera två helt skilda regelverk 
för hur man arbetar på förskolor och skolor. Man ser också att det, på grund av den ro-
tation det funnits på ledningssidan, inte heller funnits någon som kunnat bära och dela 
skolans historieskrivning fullt ut.

Fråga 2b Vilka utmaningar tänker du att en 1-16-skola kan skapa för elever, lärare och 
föräldrar och lokalsamhället?
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SKOLAN ÄR EN SAMLANDE KRAFT I LOKALSAMHÄLLET SOM 
FRÄMJAR HÄLSA OCH INTEGRATION FÖR SÅVÄL BARN, 
UNGDOMAR OCH FÖRÄLDRAR OCH POTENTIELLT ÄVEN FÖR 
BOENDE I KÄRRA, FÖRENINGSLIV, FÖRETAGARE, FORSKARE 
MED FOKUS PÅ LÄRANDEPROCESSER, KONSTNÄRER, 
POLITIKER, TJÄNSTEMÄN OCH OFFENTLIGANSTÄLLDA. 
 

Vilka möjligheter och
utmaningar ser du för konceptet 
Skolan mitt i samhället, som 
öppnar upp för samverkan med 
lokalsamhället?

KÄRRASKOLAN 
- SKOLAN MITT I SAMHÄLLET
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FRÅGA 3a

Vilka möjligheter ser du för konceptet
Skolan mitt i samhället, som öppnar upp för samverkan 
med lokalsamhället?

Svaren kom att fördela sig över följande rubriker:

3a.1 NYA MÖTEN & BRED SAMVERKAN I KÄRRA
3a.2 IDROTTS- & FÖRENINGSLIV FÖR ÖKAD HÄLSA
3a.3  ÄLDRE OCH YNGRE TILLSAMMANS
3a.4  KONST OCH KULTUR SOM KITT
3a.5  AKTIVITETSKLUBBAR PÅ KVÄLLAR OCH HELGER
3a.6  SOCIAL FOSTRAN
3a.7  TOLERANS & INTEGRATION
3a.8  FÖRETAGSSAMVERKAN FÖR NYA MÖJLIGHETER
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”Vi har en nedåtgående trend i skolresultat. Jag skulle 
vilja göra lärandet mer lustfyllt, roligt och tilltalande, 
framförallt i unga år. Åka till Universeum kanske? 
Praktiska saker! Matte, fysik, kemi. Göra något ro-
ligt av detta! Nåt som inte uppfattas som undervis-
ning. Fånga barnens intresse! Jag kunde ta med mig 
5 ungar till Volvo och visa dem hur en bil blir till! 
Sen skulle jag försöka förklara allt arbete som lig-
ger bakom, ända från ritningsbordet 5 år tidigare, via 
produktutveckling, byggbarhet, logistik, genom hela 
kedjan till färdig bil! Och naturligtvis lägga in värden 
inom Sustainability, miljö, hållbarhet. Vi har mäng-
der med roliga grejer på gång inom Volvo som vi kan 
visa ungarna!”
- Förälder till barn F-3, Kärraskolan

”Det låter som om Skolan mitt i samhället klingar väl 
med Göteborgs värdegrund: en Mötesplats för sam-
hörighet. Lite som vår tanke med Selmahuset här i 
Backa.
 Bra att kunna knyta kontakter över gränser-
na. A och O är att nå föräldrarna! En mötesplats för 
barn och föräldrar vore underbart. Och att knyta för-
djupade kontakter med pedagogerna vore också un-
derbart. Det skulle bli ett hjärta mitt i Kärra där saker 
och ting skulle kunna ske utifrån vilka aktörer som är 
där. Man kan göra projekt med barn i alla åldrar. Vi 
vill gärna vara med i ett samverkansprojekt.”
- Bibliotekschef, Kärra

”Kärra kommer att kunna bli som en helt egen com-
munity med Skolan mitt i samhället! Världens möj-
lighet att sälja in att här i Kärra kan man bo och leva 
nära till allt! Ett riktigt lokalsamhälle, som en små-
stad i sig, utan det negativa med social kontroll. Den 
servicen vore helt oslagbar!
 Det kommer att kunna bli massor med ring-
ar på vattnet relationsmässigt, och inte så anonymt. 
Handbollsklubben säljer fika, då vet man vem träna-
ren är fastän man som förälder inte har barn som spe-
lar handboll. Någon annan förening säljer fika på 
skolkonserten, och så ser man plötsligt allas nätverk. 

3a.1 NYA MÖTEN & BRED SAMVERKAN I KÄRRA

De vuxna samlas kring barnen och sluter upp - vilket 
samhälle att ha i ryggen!
 Min önskedröm är  att ALLA vuxna kan 
fostra barnen. Istället för att bolla frågan mellan sko-
lan och föräldrarna kring vems ansvaret är. Vi blir fö-
rebilder för de här barnen, oavsett om man jobbar 
inom industrin eller är hockeytränare.”
- Musiklärare, Kärraskolan

”Barnen behöver komma iväg och få lite omvärlds-
perspektiv. Jag skulle gärna se en förskola i buss! En 
mobil avdelning som kan åka ut till skärgården eller 
andra platser barnen inte ser så ofta. Spännande att 
höra vilka frågor barnen skulle vara intresserade av!”
- Områdeschef grundskola, Norra Hisingen

”Jag har tre samverkansidéer vi kunde genomföra 
i Skolan mitt i samhället på tema: ”Att mötas över 
gränserna och skapa ömsesidig förståelse”:
- Att möta äldre personer i ett samarbete med äld-
revården.
- Att möta EU-migranter som berättar sin historia, 
som skapar förståelse; lära känna; lära svenska/annat.
- Att låta samhället möta särskolan i ökat samarbete. 
Det finns inget sådant idag. Här kunde vi samverka 
med andra institutioner för människor med funk-
tionshinder. Vi hade tidigare en temavecka som hette 
Lika-Olika. Detta skulle kunna utvecklas. Viktigt att 
det blir meningsfulla saker man gör.”
- Lärare årskurs 7, Kärraskolan

Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Kärra kommer att kunna bli som en helt egen 
community med Skolan mitt i samhället! Världens 
möjlighet att sälja in att här i Kärra kan man bo och 
leva nära till allt! Ett riktigt lokalsamhälle, som en 
småstad i sig, utan det negativa med social kontroll. 
Den servicen vore helt oslagbar!
 Det kommer att kunna bli massor med ringar på 
vattnet relationsmässigt, och inte så anonymt. 
Handbollsklubben säljer fika, då vet man vem 
tränaren är fastän man som förälder inte har barn 
som spelar handboll. Någon annan förening säljer fika 
på skolkonserten, och så ser man plötsligt allas nätverk. 
De vuxna samlas kring barnen och sluter upp - vilket 
samhälle att ha i ryggen!”

- MUSIKLÄRARE, KÄRRASKOLAN

”Barnen behöver komma iväg och få lite 
omvärldsperspektiv. Jag skulle gärna se en förskola i 
buss! En mobil avdelning som kan åka ut till 
skärgården eller andra platser barnen inte ser så ofta. 
Spännande att höra vilka frågor barnen skulle vara 
intresserade av!”

- OMRÅDESCHEF GRUNDSKOLA, NORRA HISINGEN
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

Har man en bra lokal då kommer föreningarna på
”sin timme,” men då skapas inte verklig samverkan. 
För samverkan behövs någon som tar hand om de som 
bara vill hänga, så att det inte blir bus. Det krävs för 
att skapa en vettig mötesplats!
 Tänk vad bra om man kan få in socialtjänsten i 
en sådan här verksamhet med Skolan mitt i 
samhället!”

- UNGDOMSSEKRETERARE RESURSTEAMET,

NORRA HISINGEN
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3a.1 NYA MÖTEN & BRED SAMVERKAN I KÄRRA (forts.)

Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

”Med Skolan mitt i samhället skulle jag vilja:
- Knyta kontakter med näringsliv och föreningar i 
Kärra men även knyta kontakt med skolor på annan 
ort eller i annat land.
- Utveckla fortbildning inom särskola, med kurser 
för allmänheten mm.
- Bygga upp materialbank – skapa ett labb, etc.
- Bygga växthus / odling / hönshus.
- Jobba för Hållbar utveckling.
- Skapa Trivselledare.
- Jobba mer med Skolskog.
- Titta på hur vi kan nyttja vår gemensamma omgiv-
ning för skolan bättre?
- Skapa en cykelverkstad och låta våra elever laga 
cyklar i Kärra.”
Lärare grundsärskolan 1-9, Kärraskolan

”Det behöver finnas tillfällen att mötas, det är det det 
handlar om. Jag har alltid haft bra samverkan med 
fotbollen, handbollen och innebandyn. Samma sak 
med Ica och Candy. Jag vill gärna samarbeta, det är 
viktigt. Alla barn ska veta att vi vuxna tar hand om 
dem. Vi ska vara skolan mitt i byn.”
- Rektor, Kärraskolan

”En dag i månaden skulle jag vilja ha en Tillsam-
mans-dag på varierande teman med faddergrupper 
från olika klasser. Jag vill även ha ”After School” en 
gång per termin då hela samhället bjuds in för att 
se skolan och barnen. Det kan vara uppvisning med 
sång / poängpromenad / loppis för att få in pengar till 
skolresa / konstutställning / fikaförsäljning, osv. Då 
skulle alla barn och personal kunna lära känna var-
andra bättre. Dessutom skulle skolan på så vis öppna 
upp för föräldrar och samhälle och bli mer enad.”
- Förskolelärare, Kärraskolan 

”Samverkan hoppas vi skapar ett VI tillsammans 
med Klarebergsskolan, kanske kan man ha en över-
gripande samverkan, exempelvis några lektioner här 
och några lektioner där.”
- Fältgruppen, Norra Hisingen

”Stadsdelsintresset  för Skolan mitt i samhället är 
förstås stort. Det skulle skapa  en levande stadsdel; 
en samlingspunkt. Som skattebetalare är det ju ett 
galet slöseri att skolans lokaler inte används mer på 
kvällar och helger - helt makalöst! Det vore intres-
sant att fler får tillgång till skolan, under rätt former.”
- Rektor, Kärraskolan

”Möten behövs! Det krävs någon person som leder 
denna samverkan, gärna en socialarbetare eller soci-
alpedagog, som kan vara med på dagtid och som är 
ute och informerar på kvällarna och får folk att kom-
ma till skolan. Någon form av socialkoordinator, som 
också kan jobba helger. Det behövs någon som kan 
de här frågorna på riktigt. Någon som förstår sam-
hällets strukturer.
 Har man en bra lokal då kommer förening-
arna på ”sin timme,” men då skapas inte verklig sam-
verkan. För samverkan behövs någon som tar hand 
om de som bara vill hänga, så att det inte blir bus. Det 
krävs för att skapa en vettig mötesplats!
 Tänk vad bra om man kan få in socialtjäns-
ten i en sådan här verksamhet med Skolan mitt i 
samhället!”
- Ungdomssekreterare Resursteamet,
Norra Hisingen

”Att kunna få tillgång till salar på Kärraskolan till vår 
studiemotivationsgrupp vore toppen! Vi har 
 ALDRIG tänkt tanken att fråga Kärraskolan om att 
låna lokal. Då har vi gått till Klarebergsskolan. En 
gammal kulturfråga som kanske kan ändras nu?”
- Fältgruppen, Norra Hisingen
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3a.1 NYA MÖTEN & BRED SAMVERKAN I KÄRRA (forts.)

Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

”Skolan mitt i samhället skulle kunna ge fler möj-
ligheter att ta ut eleverna på mer ”utflykter” i verk-
ligheten:
- Biobesök
- Teaterbesök
- Studiebesök på arbetsplatser
- Idrottsdagar (skridskor, skidor, besöka idrottsfören-
ingar)
- Kolla på filmer i skolan och diskutera dem
- Besök i skärgården, på bondgårdar och i stall, bil-
verkstäder
- Besök till GöteborgsOperan och träffa musiker
- Ta in föreläsare till skolan (politiker och olika ar-
betsplatsföreträdare)
- Förbereda och genomföra debatter”
- Lärare årskurs 9, Kärraskolan

”Jag skulle gärna se en fruktträdgård med trädgårds-
skola i Kärra. Massor av körsbärsträd, det skapar 
jämlikhet. Folk får äta körsbär och mötas i det vackra. 
Tillgängligt för alla!”
- Bibliotekschef, Kärra

”Skolan mitt i samhället skulle kunna göra att man 
känner en gemenskap med alla som bor här i Kärra.
 Berättarkvällar om Kärra vore väl kul. Många 
som är bra på saker. Fint om de kunde träffas.
Kan generera ett gladare samhälle om vi möts.
 Vi har ganska mycket kunskaper i religions-
undervisning som vi skulle kunna bjuda på. Och jag 
har jobbat som huvudlärare i organisation och ledar-
skap på högskolan i Skövde. Vi har också pedagogisk 
kompetens i form av vår verksamhet Juniorerna och 
vår ungdomsgrupp och våra konfirmander. Där finns 
samverkansmöjligheter.
 Vi är intresserade av samverkan! Vi är en öp-
pen kyrka, vi tycker det är viktigt att det finns olikhet.
Vi kan tänka oss fotbollskonfirmander, men det har 
inte funnits de mötesplatserna hittills. Man kan ock-
så tänka sig konfirmander på skoltid till exempel! 
Drama-konfirmander eller musik-konfirmander?
Vi har inget forum för samverkan i Kärra idag och 
det måste verkligen till om det ska bli några resultat. 

Min erfarenhet är att samverkan uppstår i dialogen. 
Man kan ha en massa idealbilder och drömmar, men 
det är i dialogen där de gemensamma behoven ska 
lösas. Här kan Skolan mitt i samhället spela en viktig 
roll. Resultatet blir bättre om vi samarbetar än när vi 
gör det var och en för sig.”
- Präst, Kärra kyrka

”Positivt för ett barn som är skoltrött att göra andra 
saker i skolan!”
- Lärare grundsärskolan 1-9, Kärraskolan

”Barnen  uppskattar att vara i skolan. Men med en 
satsning som Skolan mitt i samhället måste man ha 
personal som hjälper till med ljus och  ljud och allt 
möjligt, som kan hjälpa ungdomarna med sina akti-
viteter – det kommer att bli väldigt, väldigt uppskat-
tat! – istället för att de samlas i Kärra centrum och 
hittar på dumheter. Om man har aktiviteter i skolan 
på kvällar och helger skulle man spara mycket pengar 
istället för  all förstörelse som  sker! Man  kan beta-
la en samordnare som håller ihop allt från kl 16-22 
varje kväll. Det blir en fantastisk satsning, så att bar-
nen kan umgås och trivas tillsammans istället för att 
stjäla. Det krävs bara en personalkostnad. Ingenting 
om man jämför med vad samhället får ut av en sådan 
satsning.”
- Byggsamordnare, Kärraskolan

”Jag skulle vilja arbeta mer schemabrytande. Allt får 
en annan dynamik när man går in som lärare i en 
leksituation. Det skapar intresse och kraft. Eleverna 
vill så gärna ha med en i leken på detta sätt. Att locka 
fram deras engagemang. Släpp dem och låt dem gå 
själva. Men låt dem gå med riktning. Då skapar vi 
storverk tillsammans.”
- Musiklärare, Kärraskolan
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Skolan mitt i samhället skulle kunna göra att man 
känner en gemenskap med alla som bor här i Kärra.
 Berättarkvällar om Kärra vore väl kul. Många 
som är bra på saker. Fint om de kunde träffas.
Kan generera ett gladare samhälle om vi möts.
 Min erfarenhet är att samverkan uppstår i 
dialogen. Man kan ha en massa idealbilder och 
drömmar, men det är i dialogen där de gemensamma 
behoven ska lösas. Här kan Skolan mitt i samhället 
spela en viktig roll. Resultatet blir bättre om vi 
samarbetar än när vi gör det var och en för sig.”

- PRÄST, KÄRRA KYRKA

”Om man har aktiviteter i skolan på kvällar och 
helger skulle man spara mycket pengar istället för all 
förstörelse som sker! Man kan betala en samordnare 
som håller ihop allt från kl 16-22 varje kväll. Det blir 
en fantastisk satsning, så att barnen kan umgås och 
trivas tillsammans istället för att stjäla. Det krävs 
bara en personalkostnad. Ingenting om man jämför 
med vad samhället får ut av en sådan satsning.”

- BYGGSAMORDNARE, KÄRRASKOLAN



[ 72 ]

”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Barnens delaktighet och inflytande ska alltid vara i 
centrum av vårt arbete. Förskolan är en del av sam-
hället, vi ska lyssna på våra barn och unga och inte 
förutsätta att alla barn är intresserade av samma sa-
ker. Jag tycker det är bra att kunna erbjuda många 
olika alternativ, som bygger på barnens intressen. Det 
är viktigt att synliggöra våra minsta medborgare och 
visa att de har en självklar plats i samhället.”

- OMRÅDESCHEF FÖRSKOLA, NORRA HISINGEN

”Jag ser den nya Kärraskolan som en samlingspunkt 
där också medborgarna kommer in, hyr en lokal. 
En levande skola där vem som helst kan gå en kurs på 
kvällar och helger. Inte bara en skola utan en 
mötesplats. En plats som alla i Kärra är stolt över, och 
som man känner en närhet till; som att komma hem! 
Skolan mitt i samhället.”

- REKTOR, KÄRRASKOLAN
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”Skola-samhälle - vi tillsammans. Jag skulle vilja 
att vårdnadshavare, skola, föreningsliv och arbetsliv 
tillsammans känner ansvar för en elevs utvecklings-
process. Jag skulle vilja få alla elever att känna sig 
delaktiga och viktiga i livet och motiverade. Öppna 
dörrarna och bjud in!”
- Lärare, grundsärskolan 1-9, Kärraskolan

”Barnens delaktighet och inflytande ska alltid vara i 
centrum av vårt arbete. Förskolan är en del av sam-
hället, vi ska lyssna på våra barn och unga och inte 
förutsätta att alla barn är intresserade av samma sa-
ker. Jag tycker det är bra att kunna erbjuda många 
olika alternativ, som bygger på barnens intressen. Det 
är viktigt att synliggöra våra minsta medborgare och 
visa att de har en självklar plats i samhället.”
- Områdeschef förskola, Norra Hisingen

”Om jag skulle få tid över skulle jag söka ett maffigt 
EU-bidrag - det vet jag hur det går till - och skapa 
vänskolor i Europa. Att skapa kontakter i världen är 
så bra. Det händer något särskilt med pedagoger när 
de får åka iväg till Portugal tre dagar och lära sig IKT. 
Det skapar en känsla av att vara en del av världen.
 Och vad händer inte med barnen när de får 
vänskolor i andra länder? Det är så värdefullt att kny-
ta nya kontakter.”
- Rektor, Kärraskolan

”Jag tänker snabbt att det finns några direkta samver-
kansaktörer för Skolan mitt i samhället:
 Kulturskolan. Vi är ganska stöpta i formen 
måndag-fre kl 8-14 idag. Kan man få till kultursko-
leaktiviteter på kvällar och helger? Andra aktiviteter 
än sport faller lätt bort idag. Och så har vi ett vakuum 
på helgerna. En del har inte aktiviteter på vardagar 
heller, och inte föräldrar som har möjlighet att stötta 
och följa upp. Alla lever inte på samma sätt. Jag tror 
absolut att det skulle kunna vara en framgångsväg 
med Skolan mitt i samhället.
 Andra aktörer som skulle kunna komma in 
med läxhjälp till exempel skulle kunna vara förening-
ar i Kärra som vill bidra.

Den kreativa återvinningscentralen REturen skulle 
kunna starta filial på Kärraskolan!”
- Områdeschef grundskola, Norra Hisingen

”Fritidsverksamheten Tärningen skulle ju mycket väl 
kunna vara förlagd på nya Kärraskolan – Skolan mitt 
i samhället!”
- Lärare årskurs 9, Kärraskolan

”Jag ser den nya Kärraskolan som en samlingspunkt 
där också medborgarna kommer in, hyr en lokal. En 
levande skola där vem som helst kan gå en kurs på 
kvällar och helger. Inte bara en skola utan en mö-
tesplats. En plats som alla i Kärra är stolt över, och 
som man känner en närhet till; som att komma hem! 
Skolan mitt i samhället.
 Jag ser de nya lokalerna framför mig, med 
slöjdsalen, matsalen, musiksalen, bildsalen och att 
vi utnyttjar dessa fullt ut; in med konstnärsskapen i 
lokalsamhället. Det finns ett underlag för detta. Att 
vi jobbar med de estetiska ämnena, för det utbudet 
finns inte här. Där är ju Kulturskolan ganska central! 
De kan erbjuda många olika delar. Bland ungdomar 
har vi ett tapp där många ungdomar hänger på stan 
– det kan vi ta ansvar för! Om vi erbjöd kurser i att 
skapa musik digitalt, då skulle 100 ungar från skolan 
hoppa på direkt! Att använda och lära sig verktygen i 
vår nya studio i Musikens hus här på Kärraskolan! Vi 
har så många invånare som är intresserade av musik 
här.
 I 6:an tappar vi många ungdomar till idrot-
ten. Vi behöver fånga in dem med konsten, musiken, 
dramat! En samlingspunkt där vi kan fördela intres-
sena.
 MakerSpaces är också en fin möjlighet att 
tillgodose barnens behov. Vi bryter ny mark i samråd 
med Kulturskolan. Lägger örat mot rälsen och lyss-
nar på barnen. Vi måste kunna erbjuda en mångfal-
dig palett!”
- Rektor, Kärraskolan

3a.1 NYA MÖTEN & BRED SAMVERKAN I KÄRRA (forts.)

Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?
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3a.1 NYA MÖTEN & BRED SAMVERKAN I KÄRRA (forts.)

Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

”Fint med en koordinator med omvärldsansvar för 
Skolan mitt i samhället. Som kan boka in samverkan 
i hela Kärra. Idrottsföreningar skulle kunna komma 
in mycket mer. Jättemysigt med präster som kommer 
in. Prao:n skulle bli bättre. Bjud in föräldrar till sko-
lan för att äta lunch och vara med på lektioner för att 
se vad det handlar om. Vi lussar ju redan på äldrebo-
endet nu, kanske kan vi få ner äldre hit? Förra året 
lussade vi i ICA-butiken, superbra! Ju mer samarbete 
desto bättre.”
- Lärare årskurs 7, Kärraskolan

”Kanske öppnar Skolan mitt i samhället för ett bättre 
liv, där vi kan förstå varandra, och inte låsa oss i våra 
gamla banor. Där vi kan prata över gränserna! Skolan 
är viktig för våra elever, för att få välmående med-
borgare. Just med idrotten är det så att klarar man 
att hålla kvar en spelare tills den är 18 år, då klarar 
sig den personen till 90 procents säkerhet i samhäl-
let från kriminalitet och droger. Här har idrotten en 
viktig fostran. Att ge våra ungdomar en meningsfull 
sysselsättning, så att de inte hänger på torget. Det är 
den viktigaste frågan vi har, att ta hand om ungdo-
marna. Att ge dem chansen!
 Vi måste jobba med de mjuka värdena och få 
folk att träffa varandra. Kärra är ett tacksamt område 
att göra ett sådant här samverkansprojekt i, här är det 
lätt att nå folk. Flera av de som vill något i Angered 
söker skolor här för att komma bättre in i det svenska 
samhället och för att inte bli segregerade som man ju 
ofta blir i förorten.”
- Kansliachef Kärra HF

En del av mitt intresse är föräldrasamverkan, som 
tyvärr ofta är eftersatt på skolor. Min utgångspunkt 
är att det inte finns föräldrar som inte bryr sig, man 
måste bara fråga på rätt sätt. I Amerikanska skolor 
får föräldrar frågan: ”VILKA områden på skolan vill 
du bidra till?”, inte ”VILL du bidra med något, even-
tuellt?”. Jag skulle vilja arrangera ett dialogforum för 
föräldrar där vi tillsammans möter upp deras kompe-
tens och ger dem inflytande i skolan på riktigt.
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Fint med en koordinator med omvärldsansvar för 
Skolan mitt i samhället. Som kan boka in samverkan i 
hela Kärra. Idrottsföreningar skulle kunna komma in 
mycket mer. Jättemysigt med präster som kommer in. 
Prao:n skulle bli bättre. Bjud in föräldrar till 
skolan för att äta lunch och vara med på lektioner för 
att se vad det handlar om. Vi lussar ju redan på 
äldreboendet nu, kanske kan vi få ner äldre hit? 
Förra året lussade vi i ICA-butiken, superbra! 
Ju mer samarbete desto bättre.”

- LÄRARE ÅRSKURS 7, KÄRRASKOLAN
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Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

3a.2 IDROTTS- & FÖRENINGSLIV FÖR ÖKAD HÄLSA

”Simhallen kan komma hit och lära oss om livrädd-
ning.”
- Elev årskurs 3, Kärraskolan

”Det finns ett otroligt engagemang i idrott här i Kär-
ra. Där finns det många som vill ställa upp idéellt! 
Den kraften finns redan.
 Hämta lite inspiration från USA när det gäl-
ler övriga intressföreningar. Schackklubbar, dreja lera, 
vad som helst, snitta blommor. Badhuset en otrolig 
tillgång. Starta simklubbar? Hur vet jag inte. Men 
pejla av lite. Vad vill unga göra egentligen? Ung-
domsgårdar en sak, men jag är inte säker på att det är 
hela lösningen. Ge en palett med alternativ! Musik 
naturligtvis, stor potential där! Sverige är en talang-
nation inom musik. Kanske samverkan med kyrkan?
 Och glöm inte vuxenperspektiv! Erbjud för-
äldrar Yogakurser, etc!”
- Förälder till barn F-3, Kärraskolan

”Jag skulle vilja börja överbrygga de stora hålen mel-
lan föreningslivet och skolan idag och titta på mång-
falden i skolan. Få till prova-på-verksamhet med 
olika inriktningar under en 14-dagarspersiod. På tis-
dag- och torsdag-eftermiddagar har vi dans, lär oss 
knyppla, har blandade aktiviteter, introduktioner där 
vi låter lärarna vara med, så att det inte blir vi och 
dem utan vi tillsammans. Koppla på SISU Idrottsut-
bildarna som har kunskap, material och kompetenser 
som en samverkanspart. De har ett bidrag från RF 
och mycket handlar om samverkan i samhället.”
- Kärra IBK Innebandy

”Jag skulle vilja se till att man hade mycket bättre 
lov-verksamhet på Kärraskolan än man har idag, så 
att alla kan göra något roligt på lovet. Jag skulle vilja 
bestämma tillsammans med ungarna vad man skulle 
göra på loven. Då kan alla föreningar komma med. 
Och kunna åka på läger, beroende på önskemålen.
Det kunde leda till att man öppnar upp för ungdo-
mar att folk faktiskt bryr sig om dem, och sen kan-
ske detta leder till att ungdomarna kommer in i olika 
verksamheter! Ge dem information om vilka aktivi-
teter man kan göra och öppna upp lite mer. Det är vi 

dåliga på idag. Det skulle föräldrarna älska också, för 
de vet att ungarna inte har något att göra på loven.”
- Kanslichef Kärra HF

”I Gunnilse startade vi ett projekt med Hjällbo och 
Hammarkulleskolan som hette Fotbollsklass – elev-
erna får spela fotboll 2 ggr i veckan på skoltid. Det 
projektet skulle jag gärna driva här i Kärra inom ra-
men för Skolan mitt i samhället!
 Jag jobbar efter Kärramodellen – att satsa 
på ungdomarna och behålla dem i skolan. Det skulle 
vara väldigt bra att samverka mer med Kärraskolan! 
Ungdomar har ingen rörelse sägs det. Lägger man 
fotbollen på schemat så har de den rörelsen man sö-
ker. När de ser att det finns fotbollsklasser så stick-
er man inte iväg från skolan. För 7-8-9:an kan man 
köra Fotbollsklass på gympatimmarna och spela mot 
andra skolor i Göteborg, från Backa, Angered, Frö-
lunda och Västra Hisingen, till exempel. Alla dom 
har fotbollsklasser. Kärra borde också ha det!”
- Kansliansvarig Kärra KIF

”Jag skulle vilja att Skolan mitt i samhället lyfter Te-
mat: ”En skola i rörelse”.
 Vi kunde exempelvis springa distansen det 
är till ett utvalt land i Europa – alla klasser samlar 
gemensamma meter i löpning och promenader, och 
så samlar vi in pengar för varje sprungen mil i sam-
verkan med företagare och skickar till välgörenhet!”
- Elevhälsoteamet, Kärraskolan

”Om jag fick möjlighet att jobba med Skolan mitt i 
samhället hade jag väl antagligen skapat någon form 
av samarbete med Kärra HF, båda pga att jag själv 
gått handbollstränar-utbildning men även spelat se-
dan jag var 8 år och varit aktiv i föreningen.
 Jag vet att Kärra HF själva varit inne på att 
anordna någon form av läxverksamhet och mellan-
mål med barn från skolorna i Kärra innan träningar-
na. Både skolorna och föreningen vinner på att bar-
nen får hjälp med läxorna och skolarbetet så att de 
även får tid att utöva en aktivitet.”
- Lärare årskurs 1-3, Kärraskolan
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Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

3a.2 IDROTTS- & FÖRENINGSLIV FÖR ÖKAD HÄLSA (forts.)

”I samverkan med friluftsföreningar och föräldrar 
skulle jag vilja skapa en hajk med barnen, en frilufts-
dag då barnen tas från skolan med bussar (i grupper, 
dvs olika avdelningar, olika dagar) till en naturskön 
plats, där det har förberetts aktivititeter, korvgrill-
ning, mm. Detta i syfte att ge barnen en möjlighet 
att koma ifrån skolmiljön/bygget och uppleva alter-
nativa miljöer. Detta skulle ge alla barn möjlighet till 
en friluftsresa och svara mot våra styrdokument som 
föreskriver att fritidshemmen ska erbjuda varierande 
miljöer och nya upplevelser.”
- Fritidspedagog, Kärraskolan

”Bjud in till Drop-in-Pingis och Biljard, som man 
kan göra spontant. Där får du med de ungdomar som 
inte är med i någon förening. Där kan man dra soci-
alt utsatta. Här kan vi få in soc och polisen, osv, och 
använda fältassistenterna.”
- Lärare grundsärskolan 1-9, Kärraskolan

”Om man kan få idrottsklubbarna att stå för matte-
stuga vore det toppen – win-win! De äldre barnen i 
klubben kanske kan hålla i läxhjälpen?”
- Elevhälsoteamet, Kärraskolan

”Jag skulle skulle tycka att det vore bra om det fanns 
en kampsport-klubb här på skolan. Där lär man sig 
att vara ödmjuk, även om man blir stark. De flesta 
som tränar kampsport är duktiga i skolan – man trä-
nar sin koncentration! Det är självförsvar. Jag skulle 
vilja samla 100 barn och tillsammans skapa respekt 
för äldre, för varandra, och visa dom hur man går ge-
nom graderingarna. Som i militären, fast mjukt. Jag 
känner många som har börjat med kampsport, som 
var kaxiga i början, men min erfarenhet är att de blir 
väldigt snälla av kampsport.
 Ett stort problem i vårt samhälle är att vi inte 
står tillräckligt nära varandra – man måste skapa re-
lationer mellan människor, då går allt bra. Jag har så 
många fina vänner här på skolan, det är så viktigt att 
bygga relationerna. Det gör hela skillnaden och blir 
en fantastisk satsning för samhället!”
- Byggsamordnare, Kärraskolan

”Om jag fick drömma skulle jag vilja att ungdomarna 
får träffa förebilder från idrotten, som lyckats i yrkes-
livet efter fotbollen. Det finns många lyckade exem-
pel på idrottare som har ett bra yrke. Ungdomarna 
lyssnar på förebilderna, på de som har lyckats – inte 
på oss föräldrar och tränare! Det vore något för Sko-
lan mitt i samhället som skulle göra skillnad.”
- Kansliansvarig Kärra KIF

”Jag ser bara fördelar med att få igång föreningslivet 
via Skolan mitt i samhället. Att bygga broar mellan 
gamla och unga. Inte bara idrott, det kan vara od-
lingsföreningar eller vad som helst egentligen. Ge-
nom att man har eftermiddagsaktiviteter och samver-
kan bygger man broar och på längre sikt en tryggare 
miljö. Har vi en öppnare skola med samverkan med 
föreningslivet, blir det bättre för alla. Om skolan för-
står föreningslivets villkor slipper man konkurrens 
om ungdomarnas tid. Årskurs 9 har ex väldigt högt 
tempo i skolan. Föreningslivet kan stötta genom att 
om du rör på dig presterar du bättre – ett samarbete 
skulle gynna alla.
 Dialogen mellan idrotten och skolan gör att 
under v 7 och 9 kan vi samverka för bästa resultat 
under nationella prov. Då lägger vi in friluftsliv så att 
de inte känner stress och press. Om vi dessutom har 
en dialog så vet ju när stressen är som störst i skolan 
och idrott – press från båda håll som kan minska.
 Idrottsklass med innebandy vore fantastiskt, 
att träna 7.30-9.00, sen börjar skolan. Det skulle ska-
pa mer motiverade elever och en må-bra-effekt. Det 
viktigaste är att de har en bra grund för fysisk träning. 
Vi har väldigt få inom innebandy som har utländsk 
bakgrund, viktigt att de får introduceras! De här bar-
nen behöver stöttning att idrotta, och kommer detta 
på skoltid är de ju med och väldigt motiverade. De 
lockas in i det, det blir något naturligt att idrotta. Då 
får vi in integrationen!”
- Kärra IBK Innebandy
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Jag skulle vilja börja överbrygga de stora hålen 
mellan föreningslivet och skolan idag och titta på 
mångfalden i skolan. Få till prova-på-verksamhet 
med olika inriktningar under en 14-dagarspersiod. 
På tisdag- och torsdag-eftermiddagar har vi dans, lär 
oss knyppla, har blandade aktiviteter, introduktioner 
där vi låter lärarna vara med, så att det inte blir vi och 
dem utan vi tillsammans. Koppla på SISU
Idrottsutbildarna som har kunskap, material och
kompetenser som en samverkanspart. De har ett
bidrag från RF och mycket handlar om samverkan i 
samhället.”

- KÄRRA IBK INNEBANDY

”Om jag fick drömma skulle jag vilja att ungdomarna 
får träffa förebilder från idrotten, som lyckats i 
yrkeslivet efter fotbollen. Det finns många lyckade 
exempel på idrottare som har ett bra yrke. 
Ungdomarna lyssnar på förebilderna, på de som har 
lyckats – inte på oss föräldrar och tränare! Det vore 
något för Skolan mitt i samhället som skulle göra 
skillnad.”

- KANSLIANSVARIG KÄRRA KIF
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Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

3a.3  ÄLDRE OCH YNGRE TILLSAMMANS

”Vi vill gärna ha mera samverkan i Kärra, och har 
alltid velat det! Det finns ett behov av det. Det vore 
mycket önskvärt med en processledare mellan par-
terna i Kärra, vilket inte finns idag. Man behöver en 
spark i rumpan, någon behöver hålla i det. Kommer 
det bara igång, så kommer det att fungera bra! En 
samverkan som skapar ett Kärra-nätverk vore myck-
et bra. Om ni drar igång något sådant är det väldigt 
intressant för oss att vara med och bidra.
 Våra gamla blir väldigt glada av att se barn. 
Idag har vi små dagisbarn som tittar in då och då. 
Barn äter dagligen på Kärrahus, typ 10-12 års barn. 
På Lucia är skolbarnen alltid här och sjunger, vilket 
är toppen. Och nu hade vi midsommarfirande med 
dagisbarn förra gången. Tänk om det fanns några 
bra sångare som ville komma och sjunga på vår No-
bel-mottagning? 
 Barn i lågstadieåldrarna äter dagligen på 
Kärrahus, men det måste till mer samverkan. Orga-
nisera detta!
 Vi kan också tänka oss att de gamla besöker 
skolan! De kan komma och titta på ex. utställningar.
Hemspråksövningar mellan våra boende och barnen 
från Kärraskolan skulle kunna uppstå. Och vi har en 
aktiveringsgrupp här som fixar och målar, gör tavlor 
och arrangerar fester. Till den kan vi bjuda in barnen.
 16-åringarna kan gärna komma och besöka 
oss innan de går ut skolan. Och så kan de söka som-
marjobb sen. Vi har många 18 åringar som jobbar 
hos oss!
 Gud vad roligt att aktivera hela samhället. 
Kulturskillnader är spännande!”
- Enhetschef, Kärrahus äldreboende 

”En gammal kollega pratade om att starta upp ett 
behandlingshem där ungdomar har ett uppdrag att 
hjälpa äldre! Tänk om vi kunde få detta här i Kärra 
genom Skolan mitt i samhället! Viktigt för unga att 
få träffa äldre som vet hur det är att göra viktiga val 
i livet.”
- Socialsekreterare,  Individ- och Familjeomsorg, Norra 
Hisingen

”Det vore verkligen fint att kunna få mina äldre bort 
till skolan för ett generationsmöte! En kontinuerlig 
verksamhet som drivs på veckobasis. Läxhjälp skulle 
vara första temat. Jag skulle gärna stötta dem med 
detta. Att skapa lässtunder, tid för schackspel och an-
dra aktiviteter över åldersgränserna!”
- Diakon Kärra Kyrka

”Tänk om PRO får träffa unga och sticka med dem! 
Härligt att hänga med de små. Med musik, skriva 
musik ihop. Konst har ingen ålder - hur mycket möj-
ligheter som helst!”
- Fritidspedagog, Kärraskolan

”Om PRO kommer hit kan ju högstadieleverna hålla 
i datakurserna, då kan de äldre se att ungdomarna 
har kunskap, och så får de se våra fina lokaler. Då blir 
skolan inget fängelse. Det finns ofantligt många som 
har fördomar om skolorna, som skulle kunna brytas 
med detta.”
- Lärare årskurs 9, Kärraskolan

”PRO skulle kunna komma in med ”morfar i klassen” 
där folk lär känna varandra. Skolan är ju skattebeta-
larnas!”
Lärare grundsärskolan 1-9, Kärraskolan

”Gamla skulle kunna komma in mycket mer i skolan 
och läsa sagor och så.
 Vi måste motverka den tjocka muren mellan 
elever och samhället. Vi är ju i samhället hela tiden. 
Det måste finnas insyn. Vi måste ju uppfostra elever-
na att bli en del av samhället redan nu.”
- Lärare, grundsärskolan 1-9, Kärraskolan

”Med Skolan mitt i samhället skulle jag skulle vilja 
låna pensionärer varje fredag och låta dem upptäcka 
skogen tillsammans med förskolebarnen. Jag skulle 
rusta upp vår Skolskog så att det blev enklare och ro-
ligare att vara där. Pensionärernas kunskap och bar-
nens nyfikenhet gifter sig och skapar nya vänskaper!”
- Förskolelärare, Kärraskolan
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Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

3a.3  ÄLDRE OCH YNGRE TILLSAMMANS (forts.)

”Skolan mitt i samhället är en förändring till det 
bättre! Det är alltid kul att träffa olika människor. 
Äldre har ofta många historier om hur det var när de 
var små. Man kanske vill prata om nåt annat ibland. 
Och de äldre skulle säkert bli glada av att vara här, 
det kan ju säkert vara kul att få träffa barn, det är ju 
ensamt att vara gammal.”
- Elevrådet, Kärraskolan

”Integrering med samhället är ju toppen, gärna äldre 
människor här i skolan, den kan ju inte var avskuren 
från samhället.”
- Bibliotekarie, Kärraskolan

”Ungdomarna skulle kunna hjälpa oss med ny teknik 
ju. Och läxhjälp kan vi ställa upp med, det vore fint! 
Utan samverkan kommer vi väl ingenstans! Vi kan ju 
inte säga nej till detta med Skolan mitt i samhället.”
- Ordförande PRO, Hisings-Kärra

”Jag tror på det här med fritidsgårdsverksamhet, en 
mötesplats. Det skulle jag vilja utveckla här i skolan. 
Barnen får komma med idéer och fixa med musik, 
till exempel! Att träffas på kvällar och spela flipper 
och flörta. Och ha kurser i allt möjligt. Det finns 
inte riktigt nu. Man skulle kunna ha poesihörnor 
och bjuda författare. Samhället är väldigt segregerat 
idag, åldersmässigt, det är viktigt att motverka detta. 
Att bjuda in fler gamlingar för möten vore toppen i 
Skolan mitt i samhället!. Varför inte starta en skol-
tidning där man bl.a. kan använda sig av denna för 
att förmedla allt som kommer att hända på skolan. 
Kanske den skulle kunna komma ut en gång varje 
månad. Den kanske skulle kunna ingå i skolarbetet 
under någon form av elevens val, som dessutom kan 
vara  åldersblandat. En bra möjlighet där man kan få 
in många olika ämnen.
- Bibliotekarie, Kärraskolan

”Jag skulle vilja utöka och öppna upp förståelsen att 
vi människor är beroende av varandra i Skolan mitt 
i samhället genom att ta in äldre i skolans värld och 
låta dem vara med från barnets skolstart och genom 
skolåren. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis ge-
nom att vara med i klassrummet eller att ha grupper 
där de berättar om sina liv och andra tider.”
- Lärare årskurs 9, Kärraskolan
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Vi vill gärna ha mera samverkan i Kärra, och har 
alltid velat det! Det finns ett behov av det. Det vore 
mycket önskvärt med en processledare mellan parterna 
i Kärra, vilket inte finns idag. Man behöver en spark i 
rumpan, någon behöver hålla i det. Kommer det bara 
igång, så kommer det att fungera bra! En samverkan 
som skapar ett Kärra-nätverk vore mycket bra. Om ni 
drar igång något sådant är det väldigt intressant för 
oss att vara med och bidra. 16-åringarna kan gärna 
komma och besöka oss innan de går ut skolan. Och så 
kan de söka sommarjobb sen. Vi har många 18 åringar 
som jobbar hos oss!
 Gud vad roligt att aktivera hela samhället.
Kulturskillnader är spännande!”

- ENHETSCHEF, KÄRRAHUS ÄLDREBOENDE 

”Ungdomarna skulle kunna hjälpa oss med ny teknik 
ju. Och läxhjälp kan vi ställa upp med, det vore fint! 
Utan samverkan kommer vi väl ingenstans! Vi kan ju 
inte säga nej till detta med Skolan mitt i samhället.”

- ORDFÖRANDE PRO, HISINGS-KÄRRA
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Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

3a.4  KONST OCH KULTUR SOM KITT

”Jag vill ha en Läsklubb, och så vill jag bjuda för-
fattare hit till skolan. Jag vill bjuda dem som skrivit 
Spådomen om Jack och den som skrivit Den magiska 
julstjärnan. Vi kan ha en podcast och berätta om de 
här böckerna för andra?”
- Elev årskurs 2, Kärraskolan

”Jag vill starta en Planteringsklubb här på skolan och 
odla grönsaker som vi kan äta!”
- Elev årskurs 2, Kärraskolan

”Filmklubb på kvällar och helger i skolan! Med liten 
soffa och lite kuddar, popcorn och chips och ostbå-
gar.”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”Bokstavsordningsklubb – en skrivklubb, ”ABC-
klubben”. Hon som skrivit Bajsboken kan komma 
och lära oss att skriva och teckna!”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”Kul om alla klasser gjorde en teaterföreställning 
tillsammans och att intäkterna går till Barncancer-
fonden. Det skulle göra att elever som inte är så mo-
tiverade sugna att hänga på. Bra samarbete! Eller att 
vi ordnar discon och samlar in pengar till välgörande 
ändamål! Elever som hjälper till. Ett Kärra Musik-
hjälpen här på skolan. Nåt att göra efter skolan.”
- Elever årskurs 8, Kärraskolan

”Jag skulle vilja skapa ett teaterprojekt som alla får 
vara med i. Jag tror detta skulle skapa stora förvänt-
ningar, viss nervositet, men också stolthet över att 
få delta i ett sammanhang, bakom eller på scen. Det 
skulle vara ett projekt där vi möts över generations-
gränserna i Kärra och bryter rädslan. Ett dialogpro-
jekt, där bild och litteratur blir viktiga, gärna i sam-
verkan med kulturskolan. Det skulle kunna bli ett 
fint uttryck för spontanitet, där alla kan vara med!”
- Bibliotekschef, Kärra

”Jag tror stenhårt på Skolan mitt i samhället! Här i 
Lundby har vi försökt få Bjurslättsskolan att bli sko-

lan mitt i byn. Pratbubblan skapades för barn med 
utländsk bakgrund, med social träning och språk. 
Den har blivit väldigt populär. Denna vill vi använda 
även efter skoltid. Vi har inte kommit längre än så, 
vi har inga resurser på skolan, men det är en vision 
vi har. Kulturskolan har inga egna lokaler och vi är 
fullständigt beroende av att vara någonstans. Ju större 
sammanhang vi kan vara i desto bättre möjlighet att 
göra fantastiska saker! Vi är intresserade av samver-
kan på Kärraskolan på vilket sätt som helst. Tänk om 
det kunde bli ett kluster för Kulturskolan, så att vi får 
anpassade lokaler och kan ta hand om fler elever. Det 
tror jag stenhårt på. Konserter och gästartister, film 
och olika typer av skapande. Öppet hus. Quizkvällar 
med café. Jätteroligt!”
 Viktigt med Skolan mitt i samhället – man 
vet att det alltid händer spännande saker, författarbe-
sök, temakvällar, och kan samla många, både elever 
och föräldrar och föreningar.”
- Enhetschef Kulturskolan på Hisingen

”Jag hade gärna haft en konstrunda på skolan, som 
kan dra uppmärksamhet  till Kärra. Jag tycker man 
kan börja redan nu, genom att visa upp vad som hän-
der här på bygget. Bjud in äldreboendet och visa upp 
hur det ser ut nu. Fota mötet mellan äldre och elever 
och dokumentera berättelser från hur det var här på 
1930-talet.”
- Rektor, Kärraskolan

”Jag skulle vilja göra ett ungdomsprojekt på tema 
delaktighet inom Skolan mitt i samhället!
 Man skulle kunna ha en Kulturfredag, där 
det händer massa saker på en öppen scen i en ka-
fé-del med trubadurer och med kurser i olika ämnen. 
Släpp in publiken! Blanda konstformer! Med en bil-
jett till en föreställning där man som publik får ett 
instrument i handen - så är man med i föreställning-
en! Bjud på tematiska fikakvällar med föräldrarna, 
Nobelfest, osv. Öppet hus för hela slanten. En sådan 
byggnad måste vara så attraktiv att ”det är hit man går 
om man vill göra något”. Föräldrarna kan sitta i medi-
ateket när barnen har kvällsverksamhet!
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Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

3a.4  KONST OCH KULTUR SOM KITT (forts.)

(forts. )

I idrotten kan föräldrarna stå på läktaren och vara 
med. I kulturen kan de få vara med på andra sätt! Vill 
man att ungarna ska gå på samma ställe i 16 år måste 
föräldrarna vara aktiverade med det som ungarna gör 
på dagarna.”
- Enhetschef Kulturskolan på Hisingen

”En viss typ av aktiviteter är populära i Kärra (idrott), 
men om lokalerna finns så kanske de andra förening-
arna kan få blomstra. Det finns så mycket kultur som 
skulle kunna komma in, och bli mer tillgänglig för 
alla med Skolan mitt i samhället!”
- Elevhälsoteamet, Kärraskolan

”Jag vill locka fram konsten i lokalsamhället och med 
Kärraskolan som bas skapa Kärra Galleri. Med kon-
ceptet Skolan mitt i samhället skulle jag vilja utveckla 
konstnärsgrupper där man får pröva olika metoder 
och erbjuda samverkan med en eller flera konstnärer! 
Via Kulturskolan vill jag skapa en kurs där man får 
grotta ned sig båda teoretiskt och praktiskt. Åka på 
studiebesök i regionen och kunna bli en del i konst-
processerna i storstäderna. Jag vill skapa Kärra Mu-
sikkår och lyfta in musik och körer som kommer och 
sjunger i skollokalerna. Och använda idrottshallen 
till Yoga och Pilates. Erbjuda nya träningsformer. 
Själen ska få andas!
 Jag gäckas av tanken på att ta tillvara Kärras 
lokala konstnärer och uppmuntra till den kulturf-
rämjande arenan. Vi ska inte bara attrahera våra elev-
er – skolan är en social institution!”
- Rektor, Kärraskolan

”Jag skulle vilja skapa ett konstprojekt där barnen 
från Kärraskolan får träffa mina boende på Kärrahus 
och höra hur Kärra såg ut för 75 år sedan, och att 
barnen sedan fick möjlighet att måla detta!”
- Enhetschef, Kärrahus äldreboende 

”Jag tror att Skolan mitt i samhället skulle vinna på 
att arbeta med tema: ”Teater och skolkör”. Här skulle 
jag gärna se en teater och skolkör för alla åldrar som 
förenar hela skolan och ger oss enorm nytta vid oli-
ka tillställningar såsom skolavslutningar, FN-dagar, 
Valborgsfirandet, mm. Dessa proffsiga grupper kan 
även ge föreställningar för föräldrar, sjukhemmet, 
pensionärsklubben, osv, och på så vis ge tillbaka till 
samhället.”
- Elevhälsoteamet, Kärraskolan

”Om jag fick driva ett projekt inom Skolan mitt i 
samhället skulle jag vilja skapa en offentlig utsmyck-
ning i form av en skulptur där jag skulle försöka få 
med avtryck från så många människor som möjligt i 
alla åldrar. Skulpturen skulle visa upp avgjutningar av 
händer och ansikten och tematisera ”avtryck”. Till-
sammans skulle vi smycka Kärra centrum med denna 
skulptur. Barn skulle intervjua och dokumentera hela 
processen och en mängd röster och erfarenheter från 
alla kulturer och språk skulle samlas i denna skulp-
tur.”
- Projektledare, REturen, Kreativt återvinningscenter

”Som ett samverkansprojekt inom Skolan mitt i sam-
hället skulle jag vilja skapa Kärra Konstskola, där vi 
och barnen besöker konsthistoriska muséet, gärna 
med en guide. Vi får också konstnärer som kommer 
på besök – ett gemensamt arbete med konstären. Till 
detta knyter vi kunskapstillfällen på tema: ”Vilken 
konstnär vill jag veta mer om!”, med info via datorer/
ipads. En del av processen skulle vara att låta bar-
nen måla av ett av den utvalda konstnärens konstverk 
med färg och riktig duk, tillverka en ram och måla 
den. Och så vernissage med sockerdricka i fina glas 
och salta pinnar!”
- Fritidspedagog, Kärraskolan

”Musik är bra, starta rockband – kanske i ett Musi-
kens hus på Kärraskolan! Ha en musikkunnig männ-
iska som driver det hela. Man kan ha drama drama 
också. Kostnadsfritt!”
- Lärare grundsärskolan 1-9, Kärraskolan
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Jag skulle vilja göra ett ungdomsprojekt på tema 
Delaktighet inom Skolan mitt i samhället!
 Man skulle kunna ha en Kulturfredag, där det 
händer massa saker på en öppen scen i en kafé-del med 
trubadurer och med kurser i olika ämnen. Släpp in 
publiken! Med en biljett till en föreställning där man 
som publik får ett instrument i handen - så är man 
med i föreställningen! Bjud på tematiska fikakvällar 
med föräldrarna, Nobelfest, osv. Öppet hus för hela 
slanten. En sådan byggnad måste vara så attraktiv att 
”det är hit man går om man vill göra något”. 
Föräldrarna kan sitta i mediateket när barnen har 
kvällsverksamhet!
 I idrotten kan föräldrarna stå på läktaren och 
vara med. I kulturen kan de få vara med på andra 
sätt! Vill man att ungarna ska gå på samma ställe i 16 
år måste föräldrarna vara 
aktiverade med det som ungarna gör på dagarna.”

- ENHETSCHEF KULTURSKOLAN PÅ HISINGEN
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Jag skulle vilja att det blev Nattis här, så att barnen 
fick sova i skolan. Bra för dem som inte har tillgång till 
mormor och farfar, bra att kunna stanna. En 
Läxklubb vore coolt också - med en kyl med mellanmål, 
förresten tre kylar, och jos-klubb! Ja, och
Protestklubbar: typ, där man lär sig protestera mot 
dåliga saker.”

- ELEV ÅRSKURS 3, KÄRRASKOLAN

”Jag skulle vilja skapa ett konstprojekt där barnen från 
Kärraskolan får träffa mina boende på Kärrahus och 
höra hur Kärra såg ut för 75 år sedan, och att barnen 
sedan fick möjlighet att måla detta!”

- ENHETSCHEF, KÄRRAHUS ÄLDREBOENDE
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Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

3a.4  KONST OCH KULTUR SOM KITT (forts.)

”Jag skulle vilja jobba med teater eller sång som 
brygga för möten. Om man kan få människor att ut-
trycka sina känslor i sång, tror jag verkligen att man 
kan lyckas kitta ihop folk. Det är dessutom kul! Att 
utveckla mötesplatser där man tillsammans funderar 
över hur man skapar kontakt och träffar människor 
med olika intressen är så viktigt. Musiken gör fan-
tastiska saker med människor och kan locka fram 
mycket. Jag besökte en skola i England, där inte ett 
enda barn pratade samma språk. Det enda de kunde 
mötas i var musiken. Deras rektor undrade hur de 
skulle kunna skapa ett kitt som höll ihop hela sko-
lan. När de började med musiken var plötsligt alla 
delaktiga och de kunde de mötas. Det är viktigt att 
få människor att gå rakryggade ur sin skolgång och 
känna sig betydelsefulla; att de känner sig bra nog 
som de är och har framtidstro. Det finns en otrolig 
kraft i alla barn och unga, om man bara kan hitta den. 
Man måste tro att barnen kan!”
- Områdeschef förskola, Norra Hisingen
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Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

3a.5  AKTIVITETSKLUBBAR PÅ KVÄLLAR OCH HELGER

”Jag tycker vi ska ha en pysselklubb, där man kan 
bygga och snickra och pärla på helgerna.”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”Jag vill starta en skrivklubb där vi kunde berätta om 
hur skolan kan bli bättre.”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”Kan vi inte bjuda in en hästartister till skolan på 
kvällarna som kommer på besök och berättar om hur 
man dresserar hästar!”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”En uppfinnarklubb. Bygga med sugrörs-klubb! Ja, 
eller en bubbelklubb, så man kan göra såpbubblor.”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”Göra Kärras egen Tårtklubb! Evelinas mamma är 
bra på att baka tårtor, hon kan komma och lära oss!”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”På kvällen är det ganska fint när huset lyser lite. Vi 
kunde starta ”Nattklubben” för dem som är kvar här 
ganska länge, och spela spel och måla, mysa lite och 
bygga koja! Med en pyjamasklubb med pyjamasparty 
och kuddkrig och popcorn och godis.”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”Tänk om vi kunde få en Bakningsklubb här på sko-
lan där vi kan lära varandra roliga recept. Och så kan 
man ta med sin gamla mormor som kan så många 
recept! Jag vill också bjuda min idol - min storasyster 
- som kan lära oss baka.”
- Elev årskurs 2, Kärraskolan

”Jag skulle vilja starta en Bak-klubb – Kan vi få hit 
Ernst kanske att baka med oss? Och leka med hans 
hund?”
- Elev årskurs 3, Kärraskolan

”Jag vill starta ”Nördklubben”: en klubb för sådana 
som är lite konstiga. Jag är ordförande.”
- Elev årskurs 1, Kärraskolan

”Vi kan bjuda hit Kärra-idoler som får lära oss en 
massa!”
- Elev årskurs 3, Kärraskolan

”Tänk om vi fick träffa Marcus och Martinus i skolan 
på helgerna – och att de ger oss en kurs i att dansa 
och sjunga! Ja, och en Oppa-Gangnam-Style-kurs!”
- Elev årskurs 2, Kärraskolan

”Jag skulle vilja att det blev Nattis här, så att barnen 
fick sova i skolan. Bra för dem som inte har tillgång 
till mormor och farfar, bra att kunna stanna. En Läx-
klubb vore coolt också - med en kyl med mellanmål, 
förresten tre kylar, och jos-klubb! Ja, och Protestklub-
bar: typ, där man lär sig protestera mot dåliga saker.”
- Elev årskurs 3, Kärraskolan

”Wow, tänk om vi fick lära oss att övningsköra tidigt 
i skolan!”
- Elev årskurs 3, Kärraskolan

”Jag skulle gärna vara med och utveckla NO-teknik-
undervisningen för F-3-eleverna på Kärraskolan i 
samarbete med Universeum och använda deras pe-
dagogiska program som är kopplade till läroplanerna, 
samt köpa in utrustningsmaterial till NO-teknik som 
t ex Lego-mindstorms och arbeta med programme-
ring, Beebots eller Sphero och arbeta med Story Tel-
ling inom Sv-Ma-Teknik tillsammans. Och bjuda in 
andra samhällsaktörer som arbetat med detta. Kan-
ske låta eleverna delta i någon robottävling?”
- Lärare årskurs 1-3, Kärraskolan
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Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

3a.5  AKTIVITETSKLUBBAR PÅ KVÄLLAR OCH HELGER (forts.)

”Vi vill skapa en massa olika kvälls- och helgklubbar 
i skolan så att blir roligare att vara här:
- Aktivitetsklubben med frågesporter, tipspromena-
der, både utomhus och inomhus.
- Rullskridskoklubben – jag vill köpa in rullskridskor 
till alla!
- Virtual Reality Klubben - bio med VR och snacks 
och dricka! Kanske roliga filmer. Bara BRA budskap.
- Sportklubben – där man kan lära sig annorlunda 
sporter! Pröva på alla möjliga, teorilektioner och få 
bra sporttips. 
- Uppfinnarklubben - där man får testa att bygga 
coola saker!
- Läxhjälpsklubben - ett ställe dit man kan gå om 
man ligger efter. Det kanske kan vara någon vuxen 
där som kan hjälpa elever på eftermiddagar och kväl-
lar.
- Hjälpklubben - man kan baka i skolan och sälja till 
välgörande ändamål. Eller kanske att en förälder per 
klass blir bakförälder? Pengarna kan gå till välgöran-
de ändåmål i Kärra! Kanske biblioteket behöver extra 
pengar?”
- Elevrådet, Kärraskolan

”Jag skulle vilja skapa den mobila bussen Tur och 
REturen, där förskola/skola blir mobila aktörer som 
utforskar samhället. Vad kan vi hitta där ute som går 
att använda? Vad kan vi ta med oss hem och till var-
andra?”
- Verksamhetsutvecklare, sektor utbildning,
Norra Hisingen

”Jag skulle vilja driva en fredagsklubb inom Skolan 
mitt i samhället och jobba med 10-12-åringar. Jag 
skulle tagit kontakt med föreningarna runt omkring 
och lagt upp det som ”Roliga fredagen” tidsmässigt 
mellan kl 16-19. Försökt få med handbollen på 3 
timmars handboll med gästtränare (proffs). Och sen 
låtit alla föreningar hålla ett tillfälle: fotboll, bågskyt-
te, schack, kickboxning, boxning, pokemonrundor, 
biblioteket, PRO.
 Där skulle jag lagt grunden. Alla tjänar på 
detta! Ungarna har problem med attityd och ordför-

råd - roligt att ta in roliga föreläsare på detta tema, 
som inte kommer från Kärra, YouTube-nissar som de 
känner till som är inspiratörer! Kör läxhjälpssessioner 
kl 17-19 också. Rör inte min kompis! Locka in för-
äldrarna. Mer samtidsundervisning i skolan!”
- Fritidsledare, fritidsklubben Tärningen
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”På kvällen är det ganska fint när huset lyser lite. 
Vi kunde starta ”Nattklubben” för dem som är kvar 
här ganska länge, och spela spel och måla, mysa lite och 
bygga koja! Med en pyjamasklubb med pyjamasparty 
och kuddkrig och popcorn och godis.”

- ELEV ÅRSKURS 1, KÄRRASKOLAN

”Jag skulle gärna vara med och utveckla NO-teknik-
undervisningen för F-3-eleverna på Kärraskolan i 
samarbete med Universeum och använda deras 
pedagogiska program som är kopplade till
läroplanerna, samt köpa in utrustningsmaterial till 
NO-teknik som t ex Lego-mindstorms och arbeta med 
programmering, Beebots eller Sphero och arbeta med 
Story Telling inom Sv-Ma-Teknik tillsammans.
 Och bjuda in andra samhällsaktörer som arbetat 
med detta. Kanske låta eleverna delta i någon
robottävling?”

- LÄRARE ÅRSKURS 1-3, KÄRRASKOLAN



”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Nytt socialt umgänge ökar livskvaliteten och minskar 
ensamheten. Många här i Kärra är ensamma, och det 
är inte så lätt att hitta vägar ut till samvaro, även om 
det finns saker att göra. Skolan mitt i samhället skulle 
kunna hjälpa människor att hitta varandra.
 Det behövs en hel by för att uppfostra ett barn!”

- DIAKON KÄRRA KYRKA

”Det skulle vara jättespännande att vara med i ett 
samverkansprojekt som Skolan mitt i samhället. 
Vinsten för oss skulle vara att få ytor där man vet vad 
som händer i samhället, så att vi kan sätta in insatser 
på rätt ställe. Socialtjänsten i stort är hyfsat bra på att 
samverka inom den kommunala verksamheten, men 
har ingen samverkan i stadsdelen med privata aktörer, 
så det är utanför boxen. Det är så fantastiskt att se hur 
roligt barn tycker att det är när vuxna leker med dem! 
Varför inte skapa en ”Leklördag” då barn och vuxna 
hänger i skolan, och lär känna nya människor?”

- SOCIALSEKRETERARE, INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG,

NORRA HISINGEN
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Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

3a.6  SOCIAL FOSTRAN

”Man kan bjuda in föreningarna att låna skol-loka-
lerna mot att de har en föreläsning på sitt fält. Och 
elever kan få hålla föredrag också – debatter, så att 
man får känna hur det är att vara vuxen – vi kallar det 
Forum för Unga Tankar.”
- Elever årskurs 8, Kärraskolan

”Jag ser stora möjligheter att skapa nya kontakter i 
Kärra med Skolan mitt i samhället: det skulle minska 
motsättningar mellan grupper och man skulle lättare 
kunna lära känna varandra och märka att andra inte 
är så farliga som man kanske trodde. Fin möjlighet 
att arbeta gränsöverskridande!
 Nyttan av att kyrkan får komma dit där fol-
ket är, skulle förstås vara stor. Om inte folket kommer 
till kyrkan kommer vi till dem, det vore jättebra. Att 
få möta folket där de är i sin vardag.
 Många ringar på vattnet skulle skapas i Kär-
ra av ett sådant här arbetssätt. Det kan vara att man 
är engagerad i kyrkan och så får man kontakt med 
fotbollsklubben eller får in en fot på andra ställen. 
Nytt socialt umgänge ökar livskvaliteten och minskar 
ensamheten. Många här i Kärra är ensamma, och det 
är inte så lätt att hitta vägar ut till samvaro, även om 
det finns saker att göra. Skolan mitt i samhället skulle 
kunna hjälpa människor att hitta varandra.
 Det behövs en hel by för att uppfostra ett 
barn!”
- Diakon Kärra Kyrka

”På loven har inte eleverna någonstans att vara, så då 
bränner de bilar. Då är det ju bättre att delta i någon 
av kvällsaktiviteterna i Skolan mitt i samhället. Då 
kunde vi få in ungdomarna från gatan in i en social 
fostran.”
Lärare grundsärskolan 1-9, Kärraskolan

”Det  skulle vara jättespännande att vara med i ett 
samverkansprojekt som Skolan mitt i samhället. Vin-
sten för oss skulle vara att få  ytor där man vet vad 
som händer i samhället, så att vi kan sätta in insatser 
på rätt ställe. Socialtjänsten i stort är hyfsat bra på att 
samverka inom den kommunala verksamheten, men 

har ingen samverkan i stadsdelen med privata aktö-
rer, så det är utanför boxen. Det är så fantastiskt att se 
hur roligt barn tycker att det är när vuxna leker med 
dem! Varför inte skapa en ”Leklördag” då barn och 
vuxna hänger i skolan, och lär känna nya människor?”
- Socialsekreterare, Individ- och Familjeomsorg,
Norra Hisingen

”Ett viktigt tema jag skulle vilja jobba för inom Sko-
lan mitt i samhället är att ha öppet på fredagskvällar 
med något slags tema utifrån det behov som finns för 
stunden och som då kan variera. Nu skulle det tex 
kunna handla om, fester, fylla, droger och sexualitet.
Att arbeta med att få tjejer och killar att bli stärkta i 
sig själva och få stöd i att hantera olika ungdomssi-
tuationer. Många tjejer tror att det förväntas av dem 
att ställa upp på sex och många killar tror att de har 
rättighet att få sex.
 Projektet skulle drivas med fältassistenter, 
socialtjänst och Fritid och Skola. Vi skulle ta in en 
ungdomsgrupp på rullande schema. Vi kunde locka 
med allt från film- och popcornkväll, till café, mid-
dag och dans. Ha tema SEXUALITET och bjuda in 
spännande aktörer som jobbar med detta. Varför inte 
SKAM-quizzar på tema sexualitet? Fånga dem där 
de är!”
- Ungdomssekreterare Resursteamet,
Norra Hisingen

”Vårt arbete handlar om att skapa relation med ung-
domar för att på alla sätta se dem, stötta dem och 
vara behjälpliga för att de ska må bra. Jag skulle vilja 
skapa ett forum inom Skolan mitt i samhället där lä-
rarna, som är en viktig del av ungdomens lust till att 
lära, fick ta del av nya forskningsmaterial, häftiga dis-
kussioner och avlastning. Där vi med levande samtal 
vågade prata om svårigheterna i att vara lärare. Jag är 
så engagerad i hur orättvisa levnadsvillkor de olika 
ungdomarna har och att de under loppet av en vecka 
kan få stämpeln av att vara ”de besvärliga”. Tillsam-
mans vill jag lyfta dessa förutfattade meningar och 
skapa mer energi.”
- Fältgruppen, Norra Hisingen



F
O

T
O

: 
M

IT
C

H
 A

L
T

M
A

N
 -

 F
L

IC
K

R



[ 97 ]

Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

3a.7  TOLERANS & INTEGRATION

”Jag vill lära mig fler språk, jättebra att kunna. Kan-
ske kan flyktingarna komma hit på kvällarna och lära 
oss? En språkklubb!”
- Elev årskurs 3, Kärraskolan

”Starta språkkafé med Skolan mitt i samhället! Tänk 
att få kunna inkludera de ensamkommande och ska-
pa möten. Att mötas utanför sin bekvämlighetszon. 
Kärra är ganska bekvämt. På andra sidan Angereds-
bron är det väldigt annorlunda tycker man... Kärra-
skolan kan vara ett tryggt ställe att ha svåra möten 
på!”
- Fritidspedagog, Kärraskolan

”Jag tänker på eleverna som inte nås av föreningsliv 
pga funktionshinder eller kultur. Jag vill ha in dem 
som sitter på avbytarbänken i samverkan med Sko-
lan mitt i samhället. De andra hittar alltid till fören-
ingslivet eller idrotten. Vi har en särskola där de blir 
mobbade istället för att vara särungar. Lika värde är 
viktigt. Bra att göra i samverkan med skolan, där det 
finns kunskap för barns särskilda behov.”
- Kärra Rödbo föreningsråd

”Jag tror att samverkan med Skolan mitt i samhället 
skulle passa oss väldigt bra. När folk får ett ansikte 
på varandra händer det någonting. Om det har hänt 
nåt skit på stan, då får våra kids lätt skulden. Med 
samverkan skulle steget att höra av sig till mig bli 
mycket mindre. Det känns inte som vi har så många 
beröringspunkter nu, folk håller på med sitt i små 
enklaver. Samverkan är en dröm för oss och en fördel 
för hela det här samhället. Så att vi får information 
om vad andra gör.
 Samverkan är en förutsättning för en för-
ändrad samhällsbild. Det går inte att INTE tycka 
om mina ungar när man väl träffat dem. Ju mer de 
kommer in i Kärra samhälle desto säkrare skulle de 
vara.
 Fantastisk möjlighet med ansvarstagande! 
Att ta hand om en flykting, wow! Att få en inblick i 
hur livet på andra sidan kan vara.”
- Gruppchef Lillekärrs boende
- enheten för ensamkommande barn och ungdomar

”Ett problem med skolor är att man inte vågar visa 
vem man är på grund av grupptryck. Kanske kan man 
göra något så att alla kan komma till skolan och vara 
sig själva. Om folk hade börjat öppna ögonen och 
acceptera varandra istället för att mobba. Jag vill gär-
na skapa en teaterföreställning om mobbing! Då blir 
man medveten om vad man själv gör. Eller en film-
klubb: Man kan se ex. ”A girl like her” som är hemsk 
men fin och som handlar om mobbing. Efteråt kan 
man bjuda in såna som mobbat tidigare och vill be-
rätta varför de gjorde det.”
- Elever årskurs 8, Kärraskolan

”Jag skulle gärna ha mer föreläsningar av sociala yr-
kesgrupper (sjuksköterskor, polis, brandmän, buss-
förare, osv) för att på så sätt skapa en förståelse för 
varandra och få ett mer tolerant samhälle.”
- Lärare årskurs 9, Kärraskolan

”Jag skulle vilja åka till Universeum med introduk-
tionsklassen oftare, för det är väldigt uppskattat. 
Både nytta och nöje i att lära känna naturen, att leka 
och lära sig samtidigt. Det gör vi för sällan. Jag skul-
le vilja göra fler studiebesök i verkligheten med våra 
elever. Böcker passar inte alla.”
- Lärare förberedelseklasser, Kärraskolan 

”Jag skulle vilja hjälpa flyktingbarn att komma in i 
samhället. Göra olika utflykter för att visa hur sam-
hället fungerar, med syfte att lära sig språket, rättig-
heter och skyldigheter. Jag vill att de ska känna sig 
välkomna till Kärraskolan och bli en del av samhäl-
let.”
- Lärare årskurs 1-3, Kärraskolan

”Faktum är att många av våra elever inte vill åka till 
sitt boende efter skoldagen. De trivs i skolan. Så det 
finns stor potential att GÖRA saker här i skolan. En 
social samvaro som de uppskattar. Skolan är deras 
enda koppling till samhället, så det skulle kunna bli 
jättebra med Skolan mitt i samhället för våra elever.”
- Lärare förberedelseklasser, Kärraskolan
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Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

3a.7  TOLERANS & INTEGRATION (forts.)

”Våra ungar är vuxna på många sätt, pga det ansvar 
de har fått ta. Många har redan jobbat sedan de var 
sju år. Många pluggar sig sönder. Men det finns också 
de som är skoltrötta: ”Jag kan redan ett yrke, jag vill 
jobba.”
 Jag skulle vilja skapa ett praktikprogram 
i Skolan mitt i samhället. Ett projekt som handlar 
om avslagsåren 16-18 år. Kan vi ha ett företag som 
har lärlingsprogram? Eller jobba med praktik inom 
förskolan på Kärra, varvat med svenska eller engel-
ska? Kan vi hålla i LAN-partyn med ungdomar från 
Kärra? En kompetens de kan ta med sig till Afgha-
nistan sedan. Eller en samverkan med Returen och 
programmera datorer ihop? Maker Space-samverkan 
kring att lösa riktiga problem för Afghaner, som ska-
par hopp för våra undgomar, det kan de på riktigt få 
nytta av i Kabul när de kommer dit.
 Kunskap som ger sammanhang, som räddar 
liv!”
- Gruppchef Lillekärrs boende - 
enheten för ensamkommande barn och ungdomar
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Ett problem med skolor är att man inte vågar visa 
vem man är på grund av grupptryck. Kanske kan 
man göra något så att alla kan komma till skolan och 
vara sig själva. Om folk hade börjat öppna ögonen och 
acceptera varandra istället för att mobba. Jag vill 
gärna skapa en teaterföreställning om mobbing!
Då blir man medveten om vad man själv gör.
 Eller en filmklubb: Man kan se ex. ”A girl like 
her” som är hemsk men fin och som handlar om 
mobbing. Efteråt kan man bjuda in såna som mobbat 
tidigare och vill berätta varför de gjorde det.”

- ELEVER ÅRSKURS 8, KÄRRASKOLAN

”Faktum är att många av våra elever inte vill åka 
till sitt boende efter skoldagen. De trivs i skolan. Så 
det finns stor potential att GÖRA saker här i skolan. 
En social samvaro som de uppskattar. Skolan är deras 
enda koppling till samhället, så det skulle kunna bli 
jättebra med Skolan mitt i samhället för våra elever.”

- LÄRARE FÖRBEREDELSEKLASSER, KÄRRASKOLAN
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

”Jag skulle vilja bjuda hit företagare som kommer och 
hjälper oss att starta företag. Jag skulle vilja starta en 
Make-Up-studio här på skolan under kvällstid och 
helger – jag kan hålla i stuidion och bjuda in 
YouTubern Linn Ahlborg! Vi borde bjuda in till 
skolturneringar och tävla i bästa smink, massage, 
frisör, naglar!”

- ELEV ÅRSKURS 7, KÄRRASKOLAN

”Jag skulle vilja utveckla kontakter mellan skola och 
företag på Norra Hisingen som en del av Skolan mitt 
i samhället, där skolbyggnaderna blir mer än bara en 
skola, och skapa nya verksamheter efter ordinarie 
skoltid där man bjuder in föreningsliv,
intresseorganisationer och föräldrar till en kreativ
mötesplats för alla. Och skapar mentorskapsutbyten 
med företagare.”

- IKT-UTBILDARE, HJÄRNTORGET, GLÖSTORPSSKOLAN
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Fråga 3a Vilka möjligheter ser du för konceptet Skolan mitt i samhället,
som öppnar upp för samverkan med lokalsamhället?

3a.8  FÖRETAGSSAMVERKAN FÖR NYA MÖJLIGHETER

”Man kan ha projekt med  företag, istället för att de 
bara ska hyra in sig i lokalen! Och ha ”Kärraskolans 
spalt” i lokalposten.”
- Lärare årskurs 1-3, Kärraskolan

”Jag skulle vilja bjuda hit företagare som kommer och 
hjälper oss att starta företag. Jag skulle vilja starta en 
Make-Up-studio här på skolan under kvällstid och 
helger – jag kan hålla i studion och bjuda in YouTu-
bern Linn Ahlborg! Vi borde bjuda in till skolturne-
ringar och tävla i bästa smink, massage, frisör, naglar!”
- Elev årskurs 7, Kärraskolan

”Jag skulle vilja utveckla kontakter mellan skola och 
företag på Norra Hisingen som en del av Skolan mitt 
i samhället, där skolbyggnaderna blir mer än bara en 
skola, och skapa nya verksamheter efter ordinarie 
skoltid där man bjuder in föreningsliv, intresseorga-
nisationer och föräldrar till en kreativ mötesplats för 
alla. Och skapar mentorskapsutbyten med företagare.”
IKT-utbildare, Hjärntorget, Glöstorpsskolan

”Det här skulle kunna vara ett sätt för skolan att 
hänga med i utvecklingen, precis som företag måste 
göra. Kanske kan vi få draghjälp därifrån?”
- Lärare, grundsärskolan 1-9, Kärraskolan

”Att det skulle komma folk från andra yrken in till 
skolan skulle väcka intresse hos ungdomarna för vad 
man kan göra när man blir stor. Skolan mitt i sam-
hället skulle vara rolig eftersom man kunde få träffa 
andra yrkeskompetenser och andra människor och 
inte bara sitta inne skolan där man inte får träffa nya 
människor och bli inspirerad så ofta. Bra med nya 
aktiviteter som öppnar ungdomarns intresse för nya 
upplevelser. Bra för de som vill göra saker, men inte 
riktigt vet VAD de ska hitta på. Att man vågar hänga 
på, för att aktiviteterna hålls i skolan som man redan 
känner till och är trygg i. Man kommer ut och soci-
aliserar sig mer istället för att bara sitta hemma. Och 
det kan skapa känslan att det är kul att vara i skolan, 
istället för att det blir en tråkig miljö. Det blir kul i 
skolan!”
- Elever årskurs 8, Kärraskolan
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FRÅGA 3b

Vilka utmaningar ser du för konceptet
Skolan mitt i samhället, som öppnar upp för samverkan 
med lokalsamhället?

Svaren kom att fördela sig över följande rubriker:

3b.1  ORGANISATION & SÄKERHET
3b.2  VARFÖR SATSAR MAN PÅ KÄRRASKOLAN OCH INTE PÅ OSS?
3b.3  KRAFT ATT ENGAGERA SIG
3b.4  RESPEKT & LYHÖRDHET
3b.5  FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN
3b.6  BEHOVET AV EN SAMLINGSPLATS
3b.7  BEHOVET AV PROCESSLEDNING
3b.8  DET KRÄVS RESURSER
3b.9  MÅLUPPFYLLELSE
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Fråga 3b Vilka utmaningar ser du för konceptet Skolan mitt i samhället, som öppnar upp 
för samverkan med lokalsamhället?

3b.1  ORGANISATION & SÄKERHET

De flesta intervjuade påpekar att en praktisk utmaning för Skolan mitt i samhället kom-
mer att vara att ta fram rutiner som underlättar för samverkansparterna att hålla ordning 
i lokalerna, sköta städning och låsa efter sig. Viktigt att det inte blir rörigt och att orga-
nisationen måste fungera, påpekar många.
 Kärras biblioteksledning rekommenderar att man bygger skolan med lås och larm 
som föreningsliv och externa parter kan sköta.
 Särskolan menar att det krävs mycket av ledningen att organisera en öppen skola 
som bjuder in samhällsmedborgare i sina lokaler.
 Från stadsdelsledningsnivå ser man en utmaning när det gäller definitionen av 
när ett barn är en elev och när det är en medborgare. Vem ska ha ansvar för barnen på 
kvällar och helger? Skolan och rektorerna måste trots allt äga taktpinnen i Skolan mitt i 
samhället.
 Några lågstadielever tror att det nog kommer att bli alldeles för många som vill 
vara i skolan på kvällarna och funderar på hur man får alla att lyssna så att inte alla pratar 
samtidigt och istället börjar samarbeta. Någon tror att det kan bli svårigheter om folk 
smiter in på rektorns rum på kvällar och helger.
 Andra elever på lågstadiet funderar på om skolan skulle kunna bli som en tågsta-
tion på kvällarna.
 Elevhälsoteamet understryker vikten av säkerhet på skolan och att skolans verk-
samhet måste gå först - de tider som blir över får andra gärna samverka i skolans lokaler, 
samtidigt som man tycker att det vore synd om skolans planering av skollokalerna för-
svårar tillgängligheten för föreningarna.
 Lågstadielärare och flera delar av ledningen uttrycker behovet av barnens trygghet 
framför allt, när man öppnar upp skolan. Skolledningen ser lösningen i ett digitalt sä-
kerhetssystem med avgränsade skolceller, som föreningslivet får tillträde till via digitala 
taggar som låser upp ett begränsat antal lokaler. Delar av ledningen funderar också på hur 
man kan använda belastningsregistret för att kontrollera samverkansparterna.

3b.2  VARFÖR SATSAR MAN PÅ KÄRRASKOLAN OCH INTE PÅ OSS?

Många intervjuade uttrycker en aning om att många institutioner och föreningar i Kärra 
kan vara avundsjuka på Kärraskolan för att staden satsar så tydligt på skolan, men man 
uttrycker också att det ena inte borde utesluta det andra och att första steget till fram-
gång är att skapa en plats för möten där alla kan träffas och bjuda in brett till denna.
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”Att det skulle komma folk från andra yrken in till 
skolan skulle väcka intresse hos ungdomarna för vad 
man kan göra när man blir stor. Skolan mitt i 
samhället skulle vara rolig eftersom man kunde få 
träffa andra yrkeskompetenser och andra människor 
och inte bara sitta inne skolan där man inte får träffa 
nya människor och bli inspirerad så ofta. Bra med nya 
aktiviteter som öppnar ungdomarns intresse för nya 
upplevelser. Bra för de som vill göra saker, men inte 
riktigt vet VAD de ska hitta på. Att man vågar hänga 
på, för att aktiviteterna hålls i skolan som man redan 
känner till och är trygg i. Man kommer ut och 
socialiserar sig mer istället för att bara sitta hemma. 
Och det kan skapa känslan att det är kul att vara i 
skolan, istället för att det blir en tråkig miljö. 
Det blir kul i skolan!”

- ELEVER ÅRSKURS 8, KÄRRASKOLAN
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Fråga 3b Vilka utmaningar ser du för konceptet Skolan mitt i samhället, som öppnar upp 
för samverkan med lokalsamhället?

3b.3  KRAFT ATT ENGAGERA SIG

PRO ser utmaningar i att många äldre inte orkar med så nya grejer och har lite svårt att 
se visioner när man inte har så lång tid kvar att blicka in i framtiden.
 Någon i elevhälsoteamet tror att det kanske kommer att bli svårt att få med sig 
föräldrarna in i Skolan mitt i samhället, eftersom föräldrarna verkar vilja ha så lite som 
möjligt med skolan att göra.
 Kärra HF undrar om det kommer att finnas tid att engagera sig över gränserna i 
Kärra, då många redan har fullt upp med det befintliga föreningslivet. Man förklarar att 
man som förening oftast inte orkar driva sådana här samverkansprojekt. Men kommer 
det som ett förslag i en inbjudan menar man att det nog skulle vara lättare. 
 Lärare i introduktionsklassen tänker att man förväntar sig en hel del från allmän-
hetens del i form av goda erbjudanden från nya Kärraskolan, och att det krävs bra anled-
ningar att komma till Skolan mitt i samhället helt enkelt.
 Särskolans värsta senario för Skolan mitt i samhället, som även delas av några hög-
stadielever, är att ingen skulle vilja komma.

3b.4  RESPEKT & LYHÖRDHET

En skolpersonal påpekar vikten av att ha förståelse för de villkor som gäller för varje en-
skild verksamhet om man ska samverka. Och att det krävs respekt för varandras behov.
 En högstadielärare ser en fara i att man bygger ett ”latjo-lajban-hus”, där byggna-
dens skolstatus riskerar att suddas ut i samverkan med alltför många externa parter.
 Några fritidspedagoger påpekar att man måste jobba mycket med ditt och mitt för 
att få en bred samverkan att fungera.

3b.5  FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN

I en individualistisk kultur där man inte är van att samverka måste man vara beredd på 
att det uppstår krockar när man öppnar upp för en skola mitt i samhället och börjar sam-
verka brett, hävdar personal från grundsärskolan.
 Kärra HF ser utmaningar med att skapa delaktighet i Skolan mitt i samhället. 
Man kan lura folk att känna delaktighet, menar man, men det behövs ett ledarskap som 
får folk att känna sig behövda. Att det finns ramar att jobba inom, ”Du måste sköta det 
här för att vara med här.” Ramar är viktiga för att bli trovärdig. Vi kan inte ge ett budskap 
och göra något annat.
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Fråga 3b Vilka utmaningar ser du för konceptet Skolan mitt i samhället, som öppnar upp 
för samverkan med lokalsamhället?

3b.5  FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN (forts.)

Individ och familjeomsorg trycker på vikten av att jobba upp flera kommunikationska-
naler via vilka man kan bjuda in till samverkan. Facebook är smidigt men når ju inte alla.

3b.6  BEHOVET AV EN SAMLINGSPLATS

Från föräldrahåll rekommenderas att skolan tänker till kring hur man organiserar en 
samlingsplats så att inte människor som förstör kommer in i skolan. Viktigt att tänka på 
naturliga passager, belysning och andra trygghetsskapande åtgärder såsom en ordnings-
vakt, menar en förälder.
 Elevrådet menar att det behövs en samlingspunkt i skolan, och föreslår ett café i 
mitten av skolan som välkomnar alla både dagtid, kvällstid och helger.

3b.7 BEHOVET AV PROCESSLEDNING

I princip alla intervjuade understryker tydligt vikten av att skolan tillsätter en drivande 
och samlande kraft som specifikt ansvarar för att hålla ihop Skolan mitt i samhället för 
att det ska kunna fungera. Det behöver vara en faciliterande koordinator som tar skolans 
roll på allvar, och som inte bara är en golvarbetare utan någon som leder och utvecklar 
Skolan mitt i samhället.
 Kulturskolan på Hisingen poängterar att den ansvariga personalen för Skolan mitt 
i samhället verkligen måste vara en allt-i-allo-husvärd, som också kan koppla människor 
till varandra och kunna guida behövande ungdomar och medborgare vidare till rätt per-
soner och institutioner.
 Personal från REturen - kreativt återvinningscenter, ser en utmaning i att skapa 
ett visionsarbete som gör att REturen kan få en handlingsplan för att kunna bli en själv-
klar del av Skolan mitt i samhället. Att motivera är svårt, hävdar man. Det finns många 
poänger att göra på samverkan, men det krävs en tydlig ordning i leden: ledning, sek-
torschefer, osv måste arbeta aktivt med kommunikationen för samverkan. Det är lätt att 
visionera, men sedan måste det synliggöras att det inte bara är Pyssel – detta är en del av 
våra mål och styrdokument. Den kanske största utmaningen, avslutar man, är att REtu-
rens verksamhet måste fortsätta på skolorna.
 En musiklärare på Kärraskolan menar att spindeln i nätet måste känna till varen-
da tråd i nätet och vem som ansvarar för vad, annars blir det lätt ”din morsa jobbar inte 
här”-lappar överallt. 
 Resursteamet Norra Hisingen ser en särskild utmaning med integration i Kärra 
och att de möten som skulle kunna uppstå i Skolan mitt i samhället verkligen behövs, 
och att de som leder denna samverkan gärna blir en socialarbetare eller socialpedagog,  
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”Våra ungar är vuxna på många sätt, pga det ansvar 
de har fått ta. Många har redan jobbat sedan de var 
sju år. Många pluggar sig sönder. Men det finns också 
de som är skoltrötta: ”Jag kan redan ett yrke, jag vill 
jobba.”
 Jag skulle vilja skapa ett praktikprogram i Skolan 
mitt i samhället. Ett projekt som handlar om 
avslagsåren 16-18 år. Kan vi ha ett företag som har 
lärlingsprogram? Eller jobba med praktik inom 
förskolan på Kärra, varvat med svenska eller 
engelska? Kan vi hålla i LAN-partyn med ungdomar 
från Kärra? En kompetens de kan ta med sig till 
Afghanistan sedan. Eller en samverkan med Returen 
och programmera datorer ihop?
Maker Space-samverkan kring att lösa riktiga 
problem för Afghaner, som skapar hopp för våra 
undgomar, det kan de på riktigt få nytta av i Kabul 
när de kommer dit.
 Kunskap som ger sammanhang, som räddar liv!”

- GRUPPCHEF LILLEKÄRRS BOENDE

- ENHETEN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR



[ 109 ]

Fråga 3b Vilka utmaningar ser du för konceptet Skolan mitt i samhället, som öppnar upp 
för samverkan med lokalsamhället?

3b.7  BEHOVET AV PROCESSLEDNING (forts.)

som kan vara med på dagtid och vara ute på kvällarna och få folk att komma till skolan. 
Det kan vara någon form av socialkoordinator, som också kan jobba helger. Det behövs 
någon som kan de sociala frågorna på riktigt. Någon som förstår samhällets strukturer, 
menar man.

3b.8  DET KRÄVS RESURSER

Många parter, både inom skolan och i Kärra, trycker på att det måste finnas en egen 
budget för att Skolan mitt i samhället ska hålla över tid.
 Ett antal högstadielärare trycker på att det borde avsättas en budget för att sköta 
om lokaler som ex. musiksalen och hemkunskapssalen, eftersom dessa kommer att nytt-
jas hårt både under skoltid, på kvällar och under helger i Skolan mitt i samhället.
 Att rulla ut en satsning som Skolan mitt i samhället med pompa och ståt är en sak 
för sig, menar en specialpedagog på Kärraskolan. Den stora svårigheten kommer att vara 
att hålla lågan brinnande. Folk får inte tröttna, pengarna får inte ta slut och man måste 
aktivt se till att behålla vision och organisation. För detta krävs en långsiktig planering 
och budget, så att detta inte blir en dagsslända som det kan gå hur som helst med. Tror 
man på detta idag ska man tro på det om tio år också. Här ligger ansvaret i första hand 
på staden Göteborg, det kan inte ligga på skolnivå. Ju längre ut i näringskedjan man ska 
ansvara och finansiera en satsning desto osäkrare blir den. 
 Kärra IBK och Föreningsrådet understryker att föreningslivet till 98 procent be-
står av ideella krafter och att man har fullt sjå som det är med de egna verksamheterna. 
Man orkar inte med samverkan om det inte finns en social och ekonomisk uppmuntran 
från skolan och stadsdelen för det engagemang föreningslivet lägger ned.
 Social resursförvaltning uttrycker att det kommer att krävas stora resurser för att 
hantera bred samverkan i Kärra, att det är svårt att komma ur gamla former och att det 
krävs mycket jobb i början av en sådan här samverkansform för att kunna mötas över 
gränserna på ett bra sätt.

3b.9  MÅLUPPFYLLELSE

Delar av ledningen funderar över vilka verksamhetsmål som gynnas av en helgöppen 
skola. Att det påverkar elevernas lärande positivt att stärka deras intressen är tydligt 
menar man, men anser att vi behöver titta på vilka konkreta argument som stöder att 
skolan gynnas av konceptet Skolan mitt i samhället. Att initiera förevarande förstudie 
har varit huvudspåret när det gäller att undersöka vilka argument det finns bakom tanken 
att driva Skolan mitt i samhället.
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KONKLUSION OCH REKOMMENDATIONER

>
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ÅREN 2016-2018 BYGGS KÄRRASKOLAN OM
OCH FÅR EN HELT NY SKRUD.

ÅR 2018 ÄR KÄRRASKOLAN EN 1-16 SKOLA - UNIK I SITT SLAG - 
OCH GÖTEBORGS STÖRSTA GRUNDSKOLA. NYA KÄRRASKOLAN 
KOMMER ATT ERBJUDA ETT SAMMANHÅLLET UTBILDNINGSSPÅR 
FRÅN 1-16 ÅR, BEROENDE PÅ VILKET ÖNSKEMÅL VÅRDNADS- 
HAVARE LÄMNAR INFÖR VAL TILL FÖRSKOLEKLASS.

SKOLAN ÄR EN SAMLANDE KRAFT I LOKALSAMHÄLLET SOM 
FRÄMJAR HÄLSA OCH INTEGRATION FÖR SÅVÄL BARN, 
UNGDOMAR OCH FÖRÄLDRAR OCH POTENTIELLT ÄVEN FÖR 
BOENDE I KÄRRA, FÖRENINGSLIV, FÖRETAGARE, FORSKARE 
MED FOKUS PÅ LÄRANDEPROCESSER, KONSTNÄRER, 
POLITIKER, TJÄNSTEMÄN OCH OFFENTLIGANSTÄLLDA.

KÄRRASKOLAN 
- SKOLAN MITT I SAMHÄLLET
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SKOLAN MITT I SAMHÄLLET
Kärraskolan 2018
Förstudie av Jon Liinason

REKOMMENDATIONER

 

Arbetet att driva förstudien om Skolan mitt i samhället inför 
Kärraskolans nya skepnad 2018 har varit oerhört spännande och jag har som 
förstudieledare upplevt det som ett verkligt privilegium att få träffa
120 elever, lärare, vårdnadshavare, boende och andra verksamma i Kärra.
Ni har öppet och förbehållslöst bjudit på ett varmt och konstruktivt engage-
mang i frågan kring möjligheterna och utmaningarna i att samverka brett i 
Kärra kring frågor som berör oss alla.
 Som avslutning vill jag så på följande sidor ge några rekommen-
dationer för en lyckad fortlevnad av Skolan mitt i samhället, baserat på de 
utmaningar, tips och tankar ni bjudit på under resans gång, i kombination 
med kunskap hämtad från tidigare erfarenheter av utvecklingssamverkan i 
lokalsamhällen.
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

REKOMMENDATIONER

För att en satsning som Skolan mitt i samhället ska 
få luft under vingarna och hålla in i framtiden krävs 
att ett antal grundläggande förutsättningar finns på 
plats:

BRED FÖRANKRING

De som bjuds in måste se poängen i att samverka. Oftast sker 
detta på bästa sätt genom att lyssna brett och varsamt på vad 
människor har för drömmar, behov och tankar om det goda livet. 
Då brukar det mesta komma på köpet när det gäller förankring 
och vilja att bidra till något större.

FÖRTROENDEKAPITAL

Med det öppna lyssnandet kommer också ofta förtroendet som 
gör det möjligt att arbeta hållbart och utan avbrott med de frågor 
man tillsammans bedömer vara de viktigaste.

KULTURELLT KAPITAL

Precis som i naturen är det mångfald som räknas om man vill ha 
hållbarhet i samhällsutveckling. Utan mångfald skapar man sår-
bara system som lätt rubbas vid oväntade väderomslag.

EKONOMISKT KAPITAL

Varje satsning som involverar utvecklingsprocesser kräver smörj-
medel och uppmuntran för att människor ska orka med att driva 
sina hjärtefrågor i samverkan med andra.
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

PROCESSLEDNING

För att hålla samman en komplex samhällsprocess krävs kompe-
tent processledning, som har förmågan att mäkla behov, kommu-
nicera gemensamma värdegrunder, skapa god stämning och hålla 
fanan högt, även när det blåser hårt.

KOMMUNIKATION

För att kunna dela samma bild av vad som pågår krävs en
utvecklad kommunikationsapparat, som hela tiden håller alla 
medverkande och nytillkomna uppdaterade kring vad som är på 
gång.

MÖTESYTOR

För att kunna mötas krävs en central plats att vara på och många 
platser i periferin där man kan besöka varandra, för att samarbeta 
och lära känna varandra.

SAMVERKAN MED SKOLAN I CENTRUM ÄR FRAMTIDEN

Att sätta skolan centralt i en samhällsutvecklingsprocess är både 
klokt och effektivt. Jag lånar Mattias Gustafssons ord för att 
belysa denna poäng ytterligare. Han är verksam vid HÅLLBAR 
STAD, ett forum för dig som arbetar med eller intresserar dig 
för hållbar stadsutveckling.

”Morgondagens skolor och skolgårdar har potential att interagera med 
lokalsamhället på smartare sätt än idag. Genom att låta skolan bli 
kunskapsstinna aktivitetsnav på kvällar, helger och lov kan de sociala 
nätverken i hela grannskap och stadsdelar stärkas.
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

(forts.)

Stad mot landsbygd, förort mot innerstad och gammelsvenskar mot 
nyanlända. Med ett samhälle som tenderar att alltmer slitas isär är 
behovet av åtgärder för ökad integration stort. Ett effektivt sätt är 
att utgå från och vidareutveckla skolans verksamheter. Men hur kan 
skolmiljön planeras så att lokalsamhällena blir mer socialt samman-
hållna? Kanske behöver vi revidera vår syn på hur en skola ska se ut? 
Arenor och finkulturhus i all ära, men skolor  inklusive dess skolgårdar 
måste bli de nya prestigeprojekten framöver. Signalen samhället sän-
der medborgarna när skolverksamheten sker i baracker är inget annat 
än förkastlig.

Skolorna ska vara vackert belägna och strategiskt placerade i hjärtat 
av lokalsamhället. Den byggda miljön måste präglas av förstklassig 
arkitektur och landskapsarkitektur som speglar synen på barnens, lä-
rarnas och inte minst kunskapsinhämtningens betydelse för samhället.

Redan idag fungerar skolan som en viktig mötesplats för delar av 
lokalsamhället. Men ofta är den fulla potentialen både outforskad och 
underutnyttjad. Tänk om skolans faciliteter skulle kunna verka som 
en plattform för lokalsamhället där positiv social friktion kan uppstå? 
Här skulle också barnens kunskapstörst fungera som katalysator för 
engagemang och medskapande!”

- Mattias Gustafsson, HÅLLBAR STAD
http://hallbarstad.se/urbio/ma-kunskapens-fyrar-lysa/

http://hallbarstad.se/urbio/ma
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”Vi kan ha stadsdelsvandring här i Kärra med äldre, 
det vore grymt! Väldigt intressant om gamlingar 
kommer till Kärraskolan och berättar om hur det var 
när de var unga. Inspiration till oss unga, som inte vet 
vad vi kan göra med våra liv!

Det skulle vara roligt att lära sig om Kärras bakgrund 
och historia på det här viset.”

- ELEV KÄRRASKOLAN, ÅRSKURS 8

SUMMA SUMMARURUM 
 
 
Givet att ovanstående rekommendationer beaktas, att de röster 
som hörts i denna förstudie bjuds in till Skolan mitt i samhället 
och att alla som önskar delta välkomnas, ser jag mycket goda
förutsättningar för en lyckad samverkan i Kärra.
 För allas bästa, trivsel och en ökad gemenskap.
 Och för känslan av sammanhang.

P.S. ...glöm nu inte att ha kul under resans gång!

Mvh
Jon Liinason, förstudieledare



[ 118 ]

Ett mycket varmt och hjärtligt tack till alla 
som medverkat i denna förstudie och ställt upp 
helhjärtat med sin tid, sitt engagemang och sina 
tankar om vad som krävs för en lyckad
samverkan genom Skolan mitt i samhället - 
utan er kommer det aldrig att gå.

Med vänliga hälsningar,

- Camilla Ekman, rektor Kärraskolan F-3
- Ulrika Skall Billborg, rektor Kärraskolan 4-6 & särskolan 1-9 
- Mikael Hallberg, rektor Kärraskolan 7-9
- Jon Liinason, förstudieledare

TACK TILL
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www.denoppnaskolan.se

www.denoppnaskolan.se

