
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NACKA KOMMUN 
NACKA KULTURCENTRUM 

Konstprogram  
Boo Gårds skola 
 
Arbetsversion 2018-04-30 
 
 
 
 
 
 



 
NACKA KOMMUN 
 
 

 
Nacka kulturcentrum 
 

 
 

KONSTPROGRAM Boo gårds skola 
 

Sida 
2 (2) 

Konstrådgivare 
Po Hagström 

Granskat av:  
Nanna Leth  

Datum, 
reviderad 
2018-04-30 

 

 2 

 
 
Inledning/ Sammanfattning 
Den framtida skolan ska invigas hösten 2021. Då ska 800 elever från sexårs-
verksamhet till åk 9 dela på 8 000 kvadratmeter. Utifrån 1%-regeln avsätts medel 
för ett konstverk utanför byggnadens entré. 
 
 
Projektgrupp: 
Projektgruppen för konsten består huvudsakligen av: 
Monika 
Roger 
Po 
Anna 
Ulrika  
Nanna 

Neuman 
Eld 
Hagström 
Åqvist 
Hjertzell 
Leth 

Rektor 
Projektledare, Nacka 
Konstkonsult 
Projektledare, NCC 
Bitr. rektor 
Konstsekreterare, Kulturhuset Dieselverkstaden 

 
Vid behov inkluderar arbetsgruppen:   
Åsa Wilke  Landskapsarkitekt   
Ann Sundman Brott Välfärd skola 
Sven Steiger  Arkitekt, Scharc 
Suzanne  Lagerqvist  Projektledare, byggenheten 
Gunilla Styf  Förvaltare 
 
 
 
Allt arbete ska utgå från Nackas vision: 
 
 

Öppenhet och mångfald 

Vi har förtroende och respekt för människors kunskap 

och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar 
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1 Bakgrund/ Uppdrag 
Bakgrund 
Boo Gårds skola kommer i framtiden att inrymma ca 800 elever från förskoleklass 
till årskurs 9. Skolan kommer att bestå av tre våningsplan, belägen i ett naturskönt 
område i nära anslutning till skog och hav. Vi kommer att erbjuda såväl skol- som 
fritidshemsverksamhet där all personal samverkar kring våra elever. Vårt viktigaste 
uppdrag är att ge alla barn och elever en bra grund för ett livslångt lärande. Boo 
Gårds skola utstrålar en atmosfär av värme trygghet, trivsel och arbetsro. Miljön på 
skolan ska signalera skärgårdsidyll och småskalighet i samspel med naturen. 
 
Nacka kommuns vision är ”Öppenhet och mångfald” 
Arbetet på Boo Gårds skola grundas på att alla barn/elever: 

- Får goda kunskaper om redskap för ett livslångt lärande 
- Ska känna sig trygga 
- Utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära 
- Får en stark självkänsla genom stöd och uppmuntran 
- Känner att personalen arbetar för ett gott kamratskap mot mobbning. 

 

2 Mål/ Syfte 
1. Barnperspektivet ska beaktas. Barnen är målgrupp och barn i alla åldrar ska på 

något sätt kunna ta del av konstverket.  
2. Konstverket skall – förutom att vara ett samtidskonstverk av hög kvalitet – bidra 

till skolans miljö. 
3. Skolan är byggd med fokus på miljö och klimat. Konstverket skall också skapas 

utifrån dessa värderingar. Målen för byggprojektet är Green Building och 
Miljöbyggnad Silver. Konstverket ska sträva efter samma miljömål. 

4. Konsten kommer in tidigt i byggprocessen, varför konstnären bör undersöka 
möjligheterna att samverka med övrig entreprenad.  

5. Verket skall motsvara samtliga säkerhetsföreskrifter för en lekmiljö och skall 
vara enkelt att underhålla. 

6. Vi beaktar tillgänglighetsaspekten. Det är positivt om barnen har möjlighet att 
ta del av konsten med olika sinnen. 

7. Konstnären skall undersöka möjligheten att placera konst som är tematiskt 
sammanbundna för två platser: 1) Ett verk utomhus i anslutning till entrén, och 
2) ett verk inomhus, strax innanför entrén, där takhöjden möjligen kan utnyttjas.  

8. Barnen skall kunna nyttja konsten på ngt sätt. 
9. Om konstverket även kan användas som en symbol för skolan är det en bonus. 
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3 Målgrupp 
Konsten kommer vara en del av skolans miljö och verksamhet under många år 
framöver och målgruppen är i synnerhet de barn som vistas där.  
Vidare måste personalen se att konsten har en naturlig plats i deras verksamhet. 
Konstverket bör kunna uppskattas av alla barn, oavsett funktionsvariation, även 
om man kanske inte kan uppleva det på samma sätt. 
 

4 Förutsättningar 
På den nya skolan ska 800 barn, från sexårsverksamhet till åk 9, leka och umgås. 
Byggnaden har tre våningar med olika funktioner och en rikt planerad 
utomhusmiljö. Det är viktigt at konsten får en värdig plats och därför tidigt ingår i 
övrig planering. 
 

5 Placering 
Verken skall placeras utanför skolans entré samt möjligen direkt innanför. Se s. 7 – 
8. 
 

6 Brukarinflytande 
Arbetet med att finna rätt konst för sammanhanget har drivits av en arbetsgrupp. 
Det var ett tydligt önskemål från skolledningen att processens skulle vara 
komprimerad, varför arkitekt och landskapsarkitekt tidigt tillfrågades om 
synpunkter. Därefter sammanställde konstkonsult samman ett material i dialog 
med konstsekreteraren. Detta presenterades för skolans representanter vid två 
tillfällen varefter en konstnär kontaktades utifrån arbetsgruppens önskemål. 
Det finns ett material om barnens allmänna önskemål om sin utemiljö som också 
beaktas i planerandet av konsten. 
 

7 Tidsplan 
2018 Mars 
2018 April 
 

Arbetsgruppen sätts samman, konstprocessen inleds. 
Konstnär kontaktas, skissavtal tecknas och skissperiod 
inleds. 
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2021 Augusti 
  

Skolan invigs 

 

8 Konstnärsval 
Efter att arbetsgruppen diskuterat ca 100 konstverk och i detalj tagit del av 14 
konstnärer (7 män - 7 kvinnor). föll valet i första hand på konstnärsduon Bigert & 
Bergström. 
 

9 Budget 
Skissarvode konstnär 30 000 kr 
Konsultation och inspektion, lekplatssäkerhet, 3-4 tim 5 000 kr 
Kontakt landskapsarkitekt, 3 h 3 000 kr 
Genomförande: inkl. arvode utförande (ca 30%), material, 
teknik, installation, försäkringar, frakt, etc.  

762 000 kr 

 
Summa 

 
800 000 kr 
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10 Bilaga Placering 
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 
Nacka 

Stadshuset, Granitvägen 
15 

08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 

 

 

Öppenhet och mångfald 
Vi har förtroende och respekt för människors kunskap 

och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar 


