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Hösten 2009 har elever och personal flyttat in i den om- 
och tillbyggda Apladalsskolan, resultatet av en arkitekttävling 
2005 där juryns arbete, i februari 2006, avslutades med att 
man rekommenderade att ABAKO:s skolförslag skulle ligga 
till grund för den fortsatta planeringen av skolans om- och 
tillbyggnad.

En viktig utgångspunkt har varit att skapa ett samlande, tydligt 
och spännande centrum i skolan. Matsal, café, fritidslokaler 
och bibliotek ligger nära entréhallen med reception. Här finns 
visuell kontakt genom huset, mellan entrégården i norr och 
uteplatserna och idrottsområdet i söder. 

I arbetet med om- och tillbyggnaden av Apladalsskolan har vi 
lagt stor vikt vid gestaltningsfrågor och lokalorganisation för 
att kunna erbjuda goda möjligheter till kontakt mellan vuxna 
och elever, samt mellan olika verksamheter inom skolan. 
Lokalerna är placerade så att utrymme för arrangemang i 
varierande storlek kan erbjudas.

Nya entréer till skolans äldre byggnader har skapats så att dessa 
står i direkt förbindelse med den centrala entréhallen. Hus 
A, uppförd i välstuderad tegelhustradition, har kompletterats 
med en trevåningar hög tillbyggnad i tegel med en ljushall i 
mitten. Hus B har nu blivit ett hus för skapande verksamhet 
där NO-ämnena samverkar med de estetiska ämnena.
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Arkitekt:  
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Byggår:

Apladalsskolan
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Värnamo kommun
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APLADALSSKOLAN Värnamo

Det nya Hus C , med musiksalen i centrum

Entréplan (ej skalenlig)

Entréhall

Hus B

Hus C

Hus A

Musik

Ljushall
Ljushall

Entrégård

Bibliotek

Matsal, café, fritids
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Apladalsskolans nya entréhall har blivit ett sammanbindande 
stråk från vilket man har god kontakt med skolans olika verk-
samheter och genomblick från entrégården i norr mot skol-
gården i söder. Målet har varit att skapa en välkomnande och 
upplyftande plats präglad av rymd och ljus där mötesplatser 
av olika karaktär kan inrymmas. 

Här kan finnas utställningar, så väl som soffan för kompisgänget 
och bänken med bästisen. Materialen är robusta med kalkstens-
golv och väggar av träpanel och tegel, där musiksalen bryter 
av som en mörkbrun box med färgglada sitthörnor.
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APLADALSSKOLAN Värnamo

Entréhallen visar stor öppenhet mot matsalar och uppehållsrum. Musiksalen är träpanelklädd med utskurna sitthörnor. 

Matsalen är i två nivåer med stor öppenhet mot uppehållsrum 
och servering och med glaspartier mot skolgården i söder.

Söderfasaden mot skolgården. Innanför de stora glaspartierna 
finner man matsal, uppehållsrum och pausrum för personal.
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Ett av Apladalsskolans befintliga hus, Hus A, har kompletterats 
med en tillbyggnad i vinkel, så att en ny ljushall med utrymme 
för gemensamma aktiviteter och närhet till bibliotekets verk-
samhet har skapats. Den hållbara kvalitet som präglade 50-
talets skolbyggnation har vi försökt förvalta i nybyggnaden med 
material som tegel, natursten och trä. Här finns olika stora 
rum för undervisning med väl tilltagna fönster som släpper in 
generöst med ljus.

I vårt förslag till material och kulörer har vi låtit oss inspireras 
av närheten till Apladalen och Lagan. I färgskalan återfinns 
kulörer från skogen och vattnet, allt ifrån jordbrunt till mustiga 
och skira gröna nyanser, med kontraster av cerise, gult och 
blått. I ljushallarna finns elevernas elevskåp vilka är integrerade 
med sittgrupper av ek (se bild nedan t.h.).
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Omsorg om detaljer i hemkunskapsköken ledde till 
ökat engagemang och arbetsglädje hos eleverna

Sittbänkar och elevskåp i ljushallen

Apladalsskolans nya bibliotek med ljusgården i fonden

Nominerad till 
GULDSTOLEN 2010




