
What?
Th e school of today is not able to meet the needs 
of all children. In 2011 over 13000 students 
fi nished primary school (9th year) without 
suffi  cient grades thus risking to fall into a social 
gap of excluded kids. Our project aim is to create 
a new school model for youths, between 14 
and 20 years of age, where the architecture and 
physical environment supports academic, personal 
and social growth. Bridging the gap between 
institutional care and everyday society. And at the 
same time strenghtening the local community.

In connection to the school we propose a home 
for children and youths who for certain reasons 
can not stay with their family.

Why? 
Th e aim is to prevent youth from falling into 
crime, addictions or social exclusion, giving them 
a wider range of opportunities, helping them 
to develop new social skills and networks to 
support their future as valuable, satisfi ed, and self-
confi dent individuals contributing to society. 

Besides the social benefi ts the project will have a 
positive economic value as the kids will not need 
supplementary institutional help. Additional 
to that the municipality will invest in the area, 
creating job opportunities. Last but not least 
physical closeness facilitates communication 
between authorities, associations and local actors. 
Making visible such important issues they can not 
be ignored, urging them to be addressed.

Vad?
Dagens skola klarar inte av att möta alla barns 
behov. År 2011 slutade över 13 000 elever 
grundskolan utan fullständiga betyg och riskerar 
att hamna i utanförskap. Vårt projekt vill skapa 
en ny skolmodell, för ungdomar mellan 14 och 
20 år, där arkitekturen och den fysiska miljön 
stödjer allas akademiska, personliga och sociala 
utveckling. Som överbrygger klyftan mellan 
institutionell vård och vardagslivet, för dem som 
behöver extra stöd och hjälp. Och samtidigt 
stärker det lokala samhället.

Jämte skolan föreslår vi ett hem för ungdomar 
som av olika anledningar inte kan bo hos sin 
familj.

Varför?
Målet är att förhindra ungdomar att hamna i 
kriminalitet, missbruk och utanförskap. Genom att ge 
dem fl er möjligheter, hjälpa dem att utveckla sociala 
färdigheter och nätverk för att stödja en framtid som 
värdefulla, nöjda och självsäkra medborgare, som 
bidrar till samhället. Förutom sociala vinster kommer 
projektet även att generera ekonomiska vinster då 
ungdomarna inte behöver söka hjälp i andra delar av 
Sverige. Dessutom kommer kommunens investering i 
Hammarkullen skapa arbetstillfällen. 

Sist men inte minst underlättar den fysiska närheten 
kommunikationen mellan myndigheter, föreningar 
och lokala aktörer. Genom att synliggöra en så viktig 
fråga kan den inte bli ignorerad, utan uppmanar till 
att bli uppmärksammad.
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“It takes an entire village to raise a child“

“Det krävs en by för att uppfostra ett barn“
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Possibilities & participation
• All rooms (excluded the offi  ce) on the entrance 

fl oor are accessible to the rest of the community. 
E.g. cooking classes, music rehearsals, weddings, 
performances, dance classes, yoga, meetings and 
art classes.

• Diff erent sizes of rooms, for whole class, groups 
or single students

• Possibility to change the lay-out of the art 
studio. Either to divide into two smaller rooms 
or open it up towards the winter garden

• Th e alcoves in the science rooms can be turned 
into smaller group rooms and the music room 
can be transformed into something else

Communication & connections
• Th e green house is marking the main entrance 

at the corner facing the square. Benches and 
bike parking close by

• Exhibition boxes towards the “city street” 
showing students art creations and other 
projects. Th eir content being easy to change 
makes them interesting to pass by

• Th e terrace and seating below, outside the 
meeting room, to the sunny south

• Th e Villa-like garden towards the villas in the 
north

• Ability to open up to the eastern site if there 
will be a public park instead of another Villa

The school as the third teacher
• Creative and playful classrooms fi lled with 

inspiration and diff erent kind of teaching tools

• During morning meetings you watch TV and 
discuss the news of today

• Kitchen garden 

• Green house close to the Natural Science room  

• “Real” material, tactile, such as stone and wood

• Th e integrated sun cells in the glass walls of the 
green house and the winter garden (towards the 
south) providing both shade and electricity

• Th e green roof off ering a way of managing rain 
water as well as space for wind power, bee hives etc.

Safety & privacy
• A home-like environment with nice furniture 

and soft materials, sofas to sit next to each other 

• Possibility to have breakfast in the morning 
before classes 

• Th e school is mainly located on the upper fl oor 
with a private entrance for the students

• Informal meeting places along the corridor, from 
the staircase to the Natural Science room 

• “Closed” façade from the art studio to the street

• Private desks in the home classrooms creating a 
more personal feeling
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Henrik, 17 
“I use the music room every 
day, I really love creating new 
rhytms,and it helps me 
to concentrate.“

“Jag går till musikrummet 
varje dag, jag gillar att 
skapa musik, och det gör det 
lättare att koncentrera sig.“ 

Sara, 15 
“If I have a bad day it 
is comforting to know 
that I can sit in one of 
the small 
study rooms.“

“Om jag har en dålig 
dag vet jag att jag kan 
sitta i ett av de små 
studierummen, det är 
skönt att veta.“ 

Möjligheter & Delaktighet
• Alla rum på entrévåningen (förutom 

kontoret) är tillgängliga för allmänheten. 
T.ex. för matlagningskurser, musikrep, 
bröllop, uppvisningar, danskurser, möten och 
konstkurser

• Olika storlek på rummen, för helklass, mindre 
grupper eller enstaka elever

• Möjlighet att förändra storleken på 
konstateljén, antingen genom att dela rummet 
i två mindre eller att öppna upp ut mot 
vinterträdgården

• Alkoverna i de vetenskapliga rummen kan göras 
om till mindre grupprum och musikrummet 
kan användas för något annat om så önskas

Mötet med omgivningen 
• Växthuset markerar huvudentrén på hörnet, 

sittplatser och cykelparkering fi nns strax intill

• Utställningsboxarna mot ”stadsgatan” visar 
konstverk som enkelt kan bytas ut, det gör 
fasaden intressant att gå förbi

• Terrassen med sittplatser nedanför, mot söder

• Den villainspirerade trädgården mot villorna i 
norr

• Möjlighet att öppna upp mot tomten i öster om 
det skulle anläggas en park där

Skolan som den tredje läraren
• Kreativa och lekfulla klassrum fulla med inspiration 

och olika slags undervisningsmaterial

• TV i det Samhällsvetenskapliga rummet för att se och 
diskutera dagens nyheter

• Köksträdgård

• Växthus strax intill det Naturvetenskapliga rummet

• ”Riktiga” och naturliga byggnadsmaterial, så som sten 
och trä

• Integrerade solceller i växthusets och 
vinterträdgårdens södra glasväggar både producerar 
elektricitet och fungerar som solavskärmare

• Grönt tak med plats för mindre vindkraftverk, 
fågelbad, bikupor m.m.

Trygghet & Integritet
• En hemlik miljö med fi n inredning och mjuka 

material, soff or att sitta bredvid varandra i

• Möjlighet att äta frukost på morgonen innan 
skolan

• Majoriteten av skolrummen är på det övre planet 
med egen entré för eleverna 

• Spontana mötesplatser längs korridoren, från 
trapphuset till det Naturvetenskapliga rummet

• ”Sluten” fasad mellan konstateljén och gatan 
skyddar från insyn

• Egna personliga skrivbord i hemklassrummen 
skapar något privat



SUBURBS Studio, Design and Future Challenges 2011
Master Program Design for Sustainable Development, Chalmers University of Technolgy

Bilyana Docheva - Lillemor Boschek - Lisa Nicklasson - Fabiana Tomé Fernandez

Berit, 72
“It is such a nice room to paint in, and 
I meet people I would never 
have otherwise.“

“Det är ett så fi nt rum 
att måla i, och jag 
träff ar människor jag 
aldrig  annars skulle 
träff at.“ 

Abdulkader, 56
“I loved organizing my sons 

wedding, and to be able to rent 
the art studio really made it into 

a success. Catering was done 
in the kitchen and there were 

plenty of room for both the 
reception and dancing in the 

winter garden.“

“Min sons bröllop blev verkligen en succe, vi 
hyrde den stora ateljen, cateringen sköttes 

i köket och det fanns massor av plats för 
både middag och dans i vinterträdgården.“

Mona, 38 
“I love the cooking class in the school. It is 

something you can do together without 
knowing the language. It is nice to 
have somewhere to go, something 

to do.“

“Jag älskar 
matlagningsklassen 

vi har på skolan.Laga 
mat kan man göra 

tillsammans utan  att 
förstå språket. Det är 

skönt att ha någonstans att 
gå, något att göra.“ 
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