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Kommunal skola

Huddinge, nära Stockholm 
Uppdrag :prova nya vägar 

Ritad för 720 elever 
 åk 4-9, 10 000 m2 

Klar juni 2016 
   

Ht 2016 200 elever åk F-6. 
Ht 2017 465 elever åk F-7 

Ny byggnad ska byggas, 
totalt 900 elever F-9 
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delta	i	samhällslivet	genom	att	ge	
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– undervisning: sådana målstyrda processer som under 
ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 
lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper 
och värden,  

/SFS 2010:800 Skollagen
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Quid est natura?”


/Marcus Aurelius (Meditations)
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• Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och för 
bereda dem för fortsatt utbildning. 

• Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 
• Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.  

/Skollagen 
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kultur
”Kultur äter strategi 

till frukost.”


/Peter Drucker 


Psykosocial lärmiljö



#hållbartihop

”hur vill vi ha det
 tillsammans?”

kultur
We must all work in the 

culture and on the 
culture.  

/Jurrian Kamer Leadermorphosis
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”We trust people, not policies” 
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“Om jag hade lyssnat på vad kunderna ville ha, 
så hade de svarat en snabbare häst.” /Henry Ford



”Att förändra tingens ordning

är som att storma en fästning”


3:1

Status Quo Bias

/Machiavelli
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Enda sättet att inte göra några fel 

är att göra ingenting. 

… och det är verkligen inte rätt. 
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Tänk Stort, Börja Direkt, Ta Tydliga Steg, Skapa Helhet

Håll i! 
Håll ut! 

Håll om!
#sharingiscaring
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