
EN PLATS FÖR ALLA
en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad



På en åker står en mölla utan 
vingar och tittar ut över ett 
historisk åkerlandskap som inom 

snar framtid kommer förvandlas och 
växa upp till en ny stadsdel. Redan nu 
finns stora delar av centrum färdigt 
med en blandning av kontor, bostäder 
och handel. En spännande utveckling 
är på gång kring en ny knytpunkt ut 
mot världen och Europa. Här kommer 
tusentals människor att bo och arbeta 
i framtiden och stadsdelen kommer 
utvecklas vidare under många år och 
präglas av vår tids idéer och arkitektur. 

Fyra ledord utmärker sig för 
Hyllies utveckling – Integration, 
Kommunikation, Den goda jorden och 
Klimatsmart. Ett femte skulle kunna 
vara Lärande som ett bärande ord för de 
förskolor och skolor som skall ta form 
i Hyllie. Den nya skolan som nu tar sin 
plats på möllans åker skall utrycka den 
vision som Hyllie står för, en skola med 
fokus på lärande där kunskap ger våra 
barn vingar som bär dem in i framtiden. 
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den goda jorden

den goda staden



skolans betydelse för staden

hållbarhet
förnybar energi

skolan som en enhet
social hållbarhet

attrahera

länk mellan stad och park/
park och jordbruk Integration, 

        kommunikation, 
den goda jorden 

klimatsmart
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Skolans betydelse för staden har historiskt 
sett skiftat från sekel til sekel, från att ha 
varit en central punkt i samhället med 

fostran som fokus till en mer anonym byggnad. 
När vi nu är inne i ett nytt århundrade börjar 
skolan ta för sig mer av staden. Skolan blir mer 
och  mer en budbärare för de värden vi vill ta 
med oss in i  framtiden. När nu Hyllie tar sin 
form blir skolan en gemensam nämnare för de 
värden Hyllie kommer att stå för och skall på så 
sätt attrahera stadens alla invånare.

Tomten för skolbyggnaden ligger i 
gränslande mellan stad och jordbruk 
ger byggnaden ytterligare en uppgift 

att försöka koppla platsens historia till nutid 
och länka ihop den goda staden med den goda 
jorden.?



skolans betydelse för Hyllie

rama in

och upplevelse av rummet.
Det hållbara mänskliga samhället liknar 
mer och mer naturens egen utformning. 
Genom biomimik, där vi tittar på hur 
naturen genom evolutionen har formgett 
organismer, kan vi finna de mest effektiva 
lösningarna. Några av biomimikens nyck-
lar har vi använt i formgivningen.
De överlappande funktionerna innebär 
att skolkvarteret används för olika än-
damål som förskolegård, skolgård och 
allmän park där det inte finns någon 
tydlig gräns. Kvarterets olika delar kan 
samutnyttjas, på olika tider, och på så sätt 
skapas mervärde för de olika funktion-
erna. Skolgården blir en bättre skolgård 
och parken blir en bättre park.
Gränsen som mötesplats illustreras av 
platser mellan olika funktioner som till 
exempel entrétorget mellan stadskvar-
teren och skolan. Gränsen mellan parken 
och skolgården utformas som ett ’bi-
oswale’, dagvattensamlare och ett land-
skapselement som för tankarna till åar 
och vattendrag med sin vegetation utgör 
refuger i det skånska landskapet. Det är 
här som det biologiska livet frodas. 
De vertikala nivåerna i landskapet il-
lustreras av spångar från byggnadens 
andra våning ut på gården. Dessa landar 

små och stora rum

odlingskvalitéer
knyta an

länk mellan stad o jordbruk

Skolan är en viktig symbol för 
visionen om det hållbara och 
klimatsmarta Hyllie. En global 

förebild för hållbar stadsutveckling. Det 
ska synas även i gestaltningen av skolan.
Vi vill ge skolan en stark egen identitet 
som också förankrar den i sitt samman-
hang. Skolan ska fungera som ett socialt 
nav i området som inkluderar inte bara 
skolelever utan också de boende i den 
nya stadsdelen Hyllie och stadsdelarna 
runt omkring. Här är en självklar social 
centralpunkt i området för människor i 
olika åldrar. 
Skolans utformning ansluter till det 
landskap där det befinner sig. Lik en 
traditionell skånegård har skolan en 
omgärdande form tillsammans med 
parkens skogsvolym. Den omfamnande 
formen erbjuder ett värn för slättlandets 
hårda vindar men också ett lugnt och 
tryggt inre. Kontakten med det yttre öpp-
na odlingslandskapet är viktig och både 
in- och utblickar erbjuds. 
Den rundade formen omfamnar på ett 
skönt sätt kvarteret. Det rundade sig-
nalerar både lekfullhet och omsorg. En 
ny omsorg om människan och miljön. I 
relation till raka linjer och räta vinklar 
ger rundade former en annan perception 

i flerfunktionella torn, där både lekfunk-
tioner som rutschkana ner till skolgården 
och mer praktiska funktioner som förråd 
kan samsas. Andra vertikala nivåer är 
broar över biodiket och spångar och nät i 
skogsmarken.
Skolgården utformas med en tydlig 
rumslighet där skala och överblickbarhet 
skapar trygghet. Det ska finnas lugna 
rum, kreativa rum, naturrum, öppna 
gräsrum och aktiva rum där den motor-
iska färdigheten kan sättas på prov. Vege-
tationen används för att skapa rumslighet 
men också ett gott lokalklimat och gott 
om kottar och pinnar som byggmaterial. 
Barnens och även de vuxnas lekfullhet 
och kreativitet ska stimuleras. 
Skolgården ska utformas för att vara både 
flexibel och robust för att hålla länge, och 
för att värna om människan i sitt natur-
liga sammanhang.


