
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.



tidiga skisser, koncept kvarter
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uppleva byggnaden
materialitet

tankar kring byggnaden och hållbarhet

I kontrast till de bostadskvarter som 
växer fram i Hyllie bör den nya 
skolan spegla det som Hyllie står 

för även i sin matrialitet. Vi ser därför 
framför oss ett hus trogen sina matrial 
med sin omfamnande tegelmur och 
en lekfull innergård mot parken i trä 
och med ett prunkande sedumtak. 
Tegelmuren ger stora möjligheter 
i variation i textur och mönster 
samtidigt som den står trygg mot  
kvarrterstrukturen och gatan. Det skapar 
även ett  behagligt inslag i gatunivå för 
de som passerar förbi. Stora öppningar i 
muren berättar för förbipasserande om 
byggnadens innehåll samtidigt som de 
leder oss in i byggnaden.

Träfasaden innanför muren kopplar an 
till platsen och den gamla Möllan. Här  
kan byggnaden med lätta strävor spänna 
ut och koppla ihop skolgården med 
byggnaden. Strävorna skapar möjlighet 
både till solavskärmning i söder 
samtidigt som det inbjuder till lek när 
de kopplas samman i lektorn som landar 

byggnaden i marken. 
Byggnadens volym anpassar sig till 
möllan genom att det gröna taket 
sakta sjunker i etapper. Detta skapar 
även möjligheter till ett tak för utelek, 
direkt kopplat till arbetslagen där den 
pedagogiska verksamheten lätt kan få 
flytta ut för att studera allt från solceller 
till odlingslådor. Takets trappning tillför 
även extra ljus till de öppna landskapen 
inne byggnaden.



uppleva byggnaden
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byggnad mot gård/park



Skolgården är en integrerad del av 
kvarteret med byggnaden och parken 
men är uppdelad i olika zoner för olika 

lekkaraktärer. En uppbyggd jordkula ger 
spännande möjligheter till både att kura 
och leka herre på täppan. Naturinspirerad 
klätterlek och skeppsbrott är exempel på 
innehållet i ytan.

Förskolegården utgör liksom skolgården en 
del av helheten men här är det viktigt med 
avgränsningen. Ett naturstängsel smälter in 
i miljön. Förskolegården är också uppdelad 
på en lugn del och en mer aktivitetsbaserad 
zon med lekredskap. I de olika småhusen på 
gården finns material för skapande lek.

Trafiken håller sig på utsidan av kvarteret. 
Avlämning av barnen och inlastning till kök 
sker i en lång zon längs med gatorna. Parker-
ing finns i två ytor vid förskolan och aktivitet-
storget. 

Cykelparkering finns på den torgyta som 
omgärdar byggnaden mot staden. Här kan 
man röra sig i en relativt trygg zon en bit bort 
från trafiken. Entrétorget är en del av denna 
torgyta med en formgivning som ger möjli-
ghet till många sittplatser och goda siktlinjer 
för ett tryggt möte med trafikmiljön.

Aktivitetstorget i nordväst utgör porten till 
parken och till skolgården och är en social 
mötesplats i stadsdelen. 

I söder, i anslutning till den gamla möllan 
finns fält som kan användas till odling. Det 
ger en koppling till det landskap som kvar-
teret befinner sig i och här erbjuds också ut-
blickar ut över det skånska öppna landskapet. 

Parken utgörs av den södra delen av kvar-
teret. Det öppna parkrummet ger flexibel 
användning från picknick till bollspel.  
Gränsen mellan skolgården och parken är 
endast subtilt markerad av en ’bioswale’. 
Med det menar vi en dagvattensänka med 
vegetation som tar hand om det regnvat-
ten som kommer från hustak och marky-
tor på tomten. Vegetationen kan gestaltas 
med stor artrikedom med värden för både 
människor och smådjur. 

Skogen utgör ett omslutande klimatskydd 
för kvarteret. Många olika trädarter och en 
rik markflora ger en miljö som liknar en 
naturskog. Här rör man sig på spångar lite 
ovanför marken. Ett spännande klättertorn 
med armar ut i skogen ger hisnande up-
plevelser bland trädtopparna. Här i sko-
gens kant finns också grillplatser med plats 
för många.

den integrerade skolgården



den integrerade skolgården

kreativ lek
gränsen som mötesplats

det vilda
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