
www.tidning.netLilla Edets visionstidning18

Lilla Edets visionstidning www.lillaedet.se

I augusti stod nya tillbyggna-
den av Fuxernaskolan, Lilla 
Edets största skola, klar med 
bland annat ett helt nytt och 
stort uppehållsrum. En mö-
tesplats för elever och lärare.

- Det skapar mer natur-
lig kontakt mellan lärare 
och elever och ökar trygg-
heten för alla, säger rek-
tor Daniel Magnusson.

Den nya skol-
byggnaden, i 
två plan, byg-
ger naturligt 
samman mel-
lanstadiet med 
högstadiet. I 
bottenplan flyt-
tar alla lärare, 
ledning och administration in. På 
övervåningen, med stora fönster 
ut mot Göta Älv, håller ett helt nytt 
uppehållsrum med cafeteria på att 
ta form.

- En projektgrupp med elever och 
lärare håller på att skapa en mö-
tesplats för alla på skolan. Det är 
en viktig process där eleverna ska 
känna sig trygga och att de möter 
ett rum de känner sig hemma i. Ska 
lärarna ta en kopp kaffe är det uppe-
hållsrummets cafeteria de hänvisas 
till.

En attraktiv skola 
med goda resultat
Nu bygger man inte ut skolan för 
skoj skull eller för att kommunen 
har pengar över. Övergripande 
skäl till utbyggnaden är målet, som 

även ligger i Lilla Edets vision, att 
skapa en attraktiv skola med goda 
resultat. Därför pratar också rektor 
Daniel Magnusson trygghet och po-
sitiv atmosfär.

- Vi ska lyfta elevernas resultat. 
En förutsättning för det är att ska-
pa en trygg och trivsam skola där 
eleverna mår bra. Trygghet är en 
förutsättning för god inlärning. Det 
kvittar hur duktiga lärare vi har om 
inte eleverna på ett fullgott sätt kan 
tillgodogöra sig kunskaperna. 

Istället för att hänga i mörka 
korridorer på rasterna erbjuds nu 
eleverna ett ljust, lekfullt och in-
spirerande uppehållsrum med hög 
vuxennärvaro.

Leifab står bakom
Ansvaret för projekteringen och 

Den nya tillbyggnaden i Fuxernaskolan har högt tekniskt innehåll, gene-
röst ljusinsläpp och modern arkitektur.

skoltillbyggnaden, är Leifab, Lilla 
Edets Industri & Fastighets AB.
Owe Lång är vd:

- Vi har sett till att förverkliga 
det behov som fanns på skolan, 
dessutom har vi moderniserat och 
tillgänglighetsanpassat gymnas-
tiksalen och iordningställt andra 
lokaler på skolan. I tillbyggnaden 
ingår trådlöst nätverk och tekniskt 
avancerad belysnings- och klimat-
anläggning. Totalt en investering 
på 20 miljoner kronor. Resultatet är 
enligt förväntan, vi får enbart posi-
tiva signaler från skolan.

En annan positiv konsekvens av 
tillbyggnaden är att det skapat en 
innesluten gårdsyta på skolan, där 
elever och lärare kan vara på raster 
– sola, fika och umgås.

Ökad trivsel ger bättre skolresultat

           Vi ska lyfta elevernas resultat. 
En förutsättning för det är att skapa 
en trygg och trivsam skola där 
eleverna mår bra.
”
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Konsultföretaget VBK erhöll av 
Leifab det övergripande ansvaret 
för om- och tillbyggnaden av Fux-
ernaskolan i Lilla Edet. VBK såg till 
att skolans visioner förverkligades.

VBK uppdrag i Fuxernaskolans om- och 
tillbyggnad:
• Projektledning.
• Kvalitetsansvarig enligt PBL.
• Certifierad skyddsrumsansvarig.
• Byggledning.
• Besiktning.

VBK är ett oberoende konsultföretag i 
byggbranschen som etablerades 1958, 
med hemvist i Göteborg. VBK är ett före-
tag med stora resurser och som totalt har 

VBK hela vägen

Falkenbergsgatan 3
Göteborg

Tel: 031-703 35 00
www.vbk.se

ett 80-tal medarbetare och är verksamma 
inom byggprojektering, projektadminis-
tration och underhåll. Företagets uppdrag 
finns inom områdena industri- och hus-
byggnad främst. Genom en engagerad och 
kvalificerad rådgivning strävar VBK efter 
att skapa ett bestående värde för kunder-
na.

VBK har varit verksamt i Lilla Edets 
utveckling sedan 70-talet och är nu även 
projektledare för utbyggnad av äldreboen-
det Soläng i Lödöse.

Projekt Fuxernaskolan:
Håkan Willbro: projektledare och kvali-
tetsansvarig enligt PBL.
Claes Olofsson: konstruktör och bygg-    
ledare.
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Julens mest flexibla gåvokort er-
bjuder alltid minst 50 produkter 
att välja mellan i varje prisklass. 
Ett brett sortiment av egna starka 
varumärken kompletterat med mat 
och tidningsprenumerationer. 

Joyful Giftcard har valt att samarbeta med 
starka varu¬märken såsom Orrefors, Kos-
ta Boda, Orrefors jernwerk, Sagaform, 
Falbygdens Ost och Glenn Strömberg 
Collection med flera. 

Joyful Giftcards styrka är att gåvosho-
pen är direkt kopp¬lad mot varje gåvoleve-
rantörs affärssystem, vilket säker¬ställer 
snabb utleverans och att den valda gåvan 
finns i lager. Mottagaren av Joyful Giftcard 
gör sin beställning enligt instruktionerna 
på kortet och får den valda gåvan levererad 
inom 7 arbetsdagar. 

Det är detta som gör att vi säger att 

Julklappar

Joyful Giftcard är Sveriges bästa gå-
vokort.

Joyful Giftcard – gåvokortet som även kan 
användas som sommargåva, påskgåva, fö-
delsedagspresent, företagspresent eller lik-
nande.

Finns i värdevalörer 200 kr – 360 kr.

Erbjudandet är endast tillgängligt för företag mini-
mumkvantitet 25 stycken. Bra priser ges vid högre 
kvantitet.
Alla priser exklusive märkning, moms och frakt.

Vid order eller förfrågningar, kontakta 
Jonas Christiansson på Branded. 

0706-30 40 30  •  jonas@branded.se
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