
TEMAVECKA
OM FRAMTIDENS 
SKOLOR OCH 
INLÄRNINGSMILJÖER 



Framtidens skolor och skolornas fysiska rum står mer än någonsin tidigare på 
dagordningen och man bygger nya skolor i hela Sverige – inte minst i 
Stockholm. Prognoserna visar att det behövs 40 till 50 nya grundskolor i 
Stockholm fram till år 2040.

Under vår konferens om byggandet av framtidens skolor delar både svenska
och internationella experter inom pedagogik, didaktik och utveckling av 
undervisningsbyggnader med sig av sin syn på framtidens inlärningsmiljöer
och skolor.

Under konferensens första dag gör vi studiebesök. Därefter följer själva
konferensdagen. Under konferensen får du höra mer om utmaningarna som 
framtidens skolor och inlärningsmiljöer står inför. Du väljer fritt vilka delar av 
arrangemanget du vill delta! 

Vi ser fram emot att se dig!

VÄLKOMMEN TILL
VÅR TEMAVECKA

Källa för bild: Bobergsskolan, Årets skol- och förskolebyggnad 2020 SE, Mattias Hamrén
Källa för bild på framsidan: Erlev skola, Årets skol- och förskolebyggnad 2021 DK, Niels Nygaard

OM NOHRCON 
Nohrcon är ett privat och oberoende mindre fo ̈retag, 

som är specialiserat på att genomföra konferenser om 

bygg av skolor, äldreboende, sjukhus och kontor i hela

Norden. Ingen kommersiell samarbetspartner är delaktig

i konferensen, utan Nohrcon genomför den som ett

fristående arrangemang i syfte att skapa en plattform för

att dela kunskap om byggnation av skol- och

utbildningsbyggnader. 



KONFERENS
FRAMTIDENS SKOLOR
den 1 juni  

Under den här konferensen om 
framtidens skolor och
inlärningsmiljöer, inleder vi en 
debatt om framtidens
undervisnings- och
inlärningsmiljöer.

Vi frågor både svenska och
internationella experter inom
pedagogik, didaktik och
utvecklingen av undervisnings-
byggnader om deras syn på 
framtidens inlärningsmiljöer och
därmed också framtidens skolor.

Onsdag den 1 juni
08:30 – 16:00
Elite Palace Hotel
Sankt Eriksgatan 115
113 43 Stockholm 

Konferens: 5 999 exkl. moms
Registrara dig för båda dagarna
och spara 500 kr
Anmäl 3, betala för 2
– till den 20 april 

Anmäl dig på nohrcon.se

STUDIEBESÖK
PÅ NYA SKOLOR
den 31 maj
Följ med på studiebesök till nya
skolor i Stockholm och få 
inspiration inför kommande eller 
pågående byggprojekt.

Under dagen besöker vi fyra olika
skolor i Stockholm. Vi måste bland 
annat besöka vinnaren av Årets 
skol- och fo ̈rskolebyggnad 2020.

Under studiebesöket kan du 
uppleva skolorna och prata med 
rektorer och arkitekterna för mer
information om hur byggnaderna
fungerar i vardagen.

Tisdag den 31 maj
08:15 – 17:00
Stockholms centralstation

Studiebesök: 4 499 exkl. moms
Registrara dig för båda dagarna
och spara 500 kr
Anmäl 3, betala för 2
– till den 20 april 

Anmäl dig på nohrcon.se
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HUR SER SKOLAN UT I FRAMTIDEN? 
Hur kan vi skapa hållbara inlärningsmiljöer som stöder undervisningen –
både idag och i framtiden?

HUR BYGGER VI VÄRLDENS BÄSTA SKOLA? 
Få konkreta förslag på saker att ha i åtanke inför planeringen av en ny 
skola eller renovationen av en befintlig skola.

MOT EN HÅLLBAR SKOLA! 
Vad betyder hållbarhet egentligen? Och hur kan vi integrera det i 
byggprocessen?

BRA LJUD I SKOLAN – AKUSTIKENS BETYDELSE FÖR INLÄRNINGSMILJÖN
Det finns idag ett stort behov av kunskap om hur vi ska göra för att skapa en 
bra ljudmiljön för både elever och lärare.

INLÄRNINGSMILJÖ – TILLGÄNGLIGHET OCH UNIVERSELL UTFORMNING
Hur kan man utforma skolan universellt – och skapa en bättre miljö
för alla? 

KLASSRUMSLÖS PEDAGOGIK PÅ NYA FRÖSÅKERSSKOLAN
Hur ser den nya Frösåkersskolan ut? Vilka tankar ligger bakom designen? 
Hur har man förberett lärarna att undervisa på den nya skolan?

ANVÄNDARINVOLVERING OCH SAMARBETE I BYGGPROCESSEN
Presentationen ger dig inspiration, konkreta exempel och metoder för att
arbeta med användarinvolvering.

PRESENTATION AV ÅRETS SKOLBYGGNAD 2021
Varje år utnämner Nohrcon årets skolbyggnad. Förra året blev vinnaren 
Lindholmens Tekniska Gymnasium i Göteborg.

PRESENTATION AV ÅRETS SKOLBYGGNAD 2022
Du kan se fram emot att höra om årets vinnare av årets skolbyggnad.

Se helaprogrammet



DAGENS
TALARE
Under dagen får vi 
många duktiga talare på 
besök. Alla vill de hjälpa
oss att bli klokare på 
hur framtidens
skolbyggnad ser ut.

Filiz Coskun
Arkitekt och

utvecklingsansvarig //
White Arkitekter

Ida Cederlund

Per-Eric 
Persson

Per Olsson
Hållbarhetschef //

LINK arkitektur

Suzanne 
de Laval

Arkitekt och forskare //
Arkiteturanalys

Kristin 
Folkesson

Projektchef //
ByggDialog

Magnus 
Blixt

Verksamhetsutvecklare, 
Tillgänglig lärmiljö och

vice ordförande i 
Skolhusgruppen //

Skolhusgruppen

Mia Modig
Arkitekt SAR/MSA //
Cedervall arkitekter

Konceptutvecklare //
Ecophon

SAR/MSA, Delägare //
KUB Arkitekter

Bild: Bert Leandersson



STUDIEBESÖK
PÅ NYA SKOLOR

Bobergsskolan
Stockholms gamla gasverk, ritat av 

Ferdinand Boberg, har genomgått en 
omfattande förändring och rymmer

idag bland annat en skola med plats till
900 elever i årskurs F-9. Vinnaren av 

Årets skol- och fo ̈rskolebyggnad 2020.
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Under temavackens första dag tar vi med dig på      
studiebesök till nya skolor i Stockholm. Arkitekter och skolledare

berättar mer om tankarna bakom utformningen av skolorna
och du kan lära dig mer om material, ekonomi, etc.

Okänd skola
Besök meddelas snart på

vår hemsida www.nohrcon.se

Rundtur med Anna Areskough, 
arkitekt, Max Arkitekter

?

Skapaskolan
Det nya bygget ger plats till 520 elever från årskurs 

F-9 och är helt utvecklade och anpassade för att
passa Skapaskolans unika arbetssätt med 

aktivitetsbaserat lärande och betoning på teknik 
och hälsa. 

Rundtur med Frederik Plahn, 
rektor, Skapaskolan

Källa för bild: Bobergsskolan Mattias Hamren // Skälbyskolan, Mattias Hamrén // Skapaskolan

Skälbyskolan
2018 öppnades den nya
Skälbyskolan och Skälby

förskola som ligger i 
samma byggnad. 

Byggnaden är
treklöverformad och

består av tre flyglar som 
strålar ut från mitten –

skolans hjärta.
Rundtur med Anna Areskough, 

arkitekt, Max Arkitekter



TEMAUGE I DANMARK
GRØNT SKOLEBYGGERI

På denne dag om indeklima i skoler sætter vi tiltrængt 
fokus på indeklimaet og løsninger på de udfordringer, det 
giver. Bliv klogere på blandt andet luft og temperatur, lys, 
støj og akustik og rengøring i skolen.

Den 3. oktober // København // 5.499 dkk ekskl. moms 
// early bird pris: 4.699 dkk ekskl. moms 

Tag med på studietur til spændende ombyggede skoler 
og nye skoletilbygninger i København!

Den 4. oktober // København // 3.999 dkk ekskl. moms 
// early bird pris: 3.399 dkk ekskl. moms 

Hvordan skal vi tilrettelægge fremtidens læringsrum? Og 
hvad er det for en type skole og undervisning, de skal 
danne rammen for? Få alle svarene på Nohrcons årlige 
konference om skolebyggeri!

Den 5. oktober // København // 5.499 dkk ekskl. moms 
// early bird pris: 4.699 dkk ekskl. moms 

På ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og 
videregående uddannelser bliver der bygget 
undervisningsbyggeri for milliarder af kroner i disse år. 
Temadagen sætter fokus på byggeri og indretning af 
universiteter og videregående uddannelser.

Den 6. oktober // København // 3.999 dkk ekskl. moms 
// early bird pris: 3.399 dkk ekskl. moms 

Vil du være med til at skabe sunde og inspirerende 
miljøer for vores børn? På denne studietur sætter vi fokus 
på byggeri af fremtidens bæredygtige børneinstitutioner. 
Du ser fire spændende børneinstitutioner på turen.

Den 6. oktober // København // 3.999 dkk ekskl. moms 
// early bird pris: 3.399 dkk ekskl. moms 

KONFERENCE 
OM FREMTIDENS SKOLE 

OG  LÆRINGSRUM 

STUDIETUR 
TIL NYE OG 

OMBYGGEDE SKOLER

STUDIETUR 
TIL NYE BÆREDYGTIGE 
BØRNEINSTITUTIONER

KONFERENCE 
OM INDEKLIMA 

I SKOLEN

TEMADAG
FREMTIDENS UNIVERSITET 

OG VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSE

EARLY BIRD
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Box U207
202 29 Malmö

www.nohrcon.se

Ska du med? 
Vi ser fram emot

att se dig! 

http://www.nohrcon.se/

