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Peder Skrivares skola byggdes för drygt trettio år sedan för att ge plats åt 
en expanderande gymnasieskola och för att erbjuda lokaler som var anpas-
sade till tidens pedagogik. En om- och tillbyggnad har genomförts av samma 
anledningar. Skolans elevantal har ökat och ett behov uppstod av ett utbud 
av olika lokaler för varierande undervisningssituationer. Skolan har delats 
upp i tre självständiga sektorer med vardera ca 600 elever.

I etapp 1 finns programmen för naturvetenskap, teknik, industri, el och 
bygg. De friliggande byggnaderna för de yrkesförberedande programmen har  
byggts samman med en nybyggnad i två plan vilket gett förutsättningar för 
samverkan mellan de olika programmens elever och lärare samt möjliggjort 
ett bättre lokalutnyttjande.

Nybyggnaden har utförts i modern tegelbyggnadsteknik med ett centralt 
överglasat stråk längs vilket kök, matsal, café, lärararbetsplatser och under-
visningslokaler är placerade.

Nybyggnad i två plan och överglasat stråk/anslutning mot befintliga byggnader 

 VarbergPEDER SKRIVARES SKOLA, Hus 9

Objekt:
Arkitekt:  
Byggherre:
Entreprenad: 
Bruttoarea:  
Byggår: 

Peder Skrivares skola, Hus 9, etapp 1
ABAKO arkitektkontor AB
Varbergs kommun
Tage & Söner i  Varberg AB
Tillbyggnad ca 3480 m² / Ombyggnad ca 2460 m²
2006
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Nybyggnaden, hus 9, har fått karaktären av industrimiljö. Här ligger de tek-
niska programmen tillsammans med naturvetenskapliga ämnen. Den lite 
tuffare karraktären avspeglar sig även i valet av möbler och starka kulörer 
på textilierna. 

Caféet med sin röda fondvägg har svarta stolar och vita bord med svarta 
ben. På balkongen har de olika nischerna fått var sin accentkulör som hålls 
samman av svarta soffor och bänkar. Stora runda sittbänkar finns i anslutning 
till trapphusen där eleverna kan slå sig ner och invänta sina kompisar. Överallt 
kan eleverna koppla upp sig på nätet via fasta och bärbara datorer.

Lärarnas utrymmen har nyanser i grönt och blått, med gulgröna textilier i 
konferensrummet. Personalarbetsrummens gardiner är valda av lärarna ur 
en baskollektion framtagen av ABAKO.

VarbergPEDER SKRIVARES SKOLA, Hus 9, invändig miljö

Objekt:
Arkitekt:  
Inredningsarkitekt:
Byggherre:
Bruttoarea:  
Byggår: 

Peder Skrivares Skola, Hus 9
ABAKO arkitektkontor AB         
ABAKO arkitektkontor AB
Varbergs kommun
Tillbyggnad ca 3480  m² / Ombyggnad ca 2460 m²
2006/2007

Balkong med sittplatser

Uppehållsrum på balkongen
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 VarbergPEDER SKRIVARES SKOLA, Hus 1

Objekt:
Arkitekt:  
Byggherre:
Entreprenad: 
Bruttoarea:  
Byggår: 

Peder Skrivares skola, etapp 2
ABAKO arkitektkontor AB
Varbergs kommun
Skanska
Tillbyggnad ca 975 m² / Ombyggnad ca 11750 m²
2007

Huvudbyggnaden på Peder Skrivares skola innehåller efter 
ombyggnaden lokaler för sektor 1 och 2 med sammanlagt ca 
1200 elever. Bland programmen finns samhällsprogrammet, 
omvårdnadsprogrammet, barn och fritid, estetiska programmet 
och hotell- och restaurangutbildning inom särskolan.

Den befintliga huvudbyggnaden har kompletterats med en i 
skolan centralt belägen nybyggnadsdel. Här finns i entréplanet 
biblioteket som betjänar skolans samtliga sektorer och på övre 
planet undervisningslokaler. Tillbyggnaden har getts karaktären 
av en paviljong med glasade fasader med inslag av färgat glas 
i olika blå och gröna nyanser. 

Genom ombyggnaden tillgodoses skolans behov av under-
visningslokaler av olika storlek och behovet av arbetsplatser 
för elevers enskilda arbete och grupparbete.Arbetsplatser 
för lärare organiseras sektorsvis i anslutning till skolledning, 
assistenter och ett gemensamt pausrum. För eleverna finns ett 
rymligt café som även kan användas vid arrangemang i aulan. 

I etapp 2 ingår även en ombyggnad av två intilliggande hus vilka 
inrymmer hotell- och restaurangutbildningen samt gymnsie-
skolans individuella program. Inom projektet utförs också en 
översyn av angöringen med buss och bil till skolområdet och 
förslag till ny markplanering.

Plan 1, Hus1 (ej skala)

Det nya bibliotekets gavelfasad

Bibliotek, nybyggnadAula

Matsal

Café
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Hus 1 på Peder Skrivares skola har genomgått en omfattande ombyggnad 
med en rejäl upprustning av den inre miljön. Vår ambition har varit att skapa 
en kreativ och trendig miljö för både elever och personal som håller i ett 
längre perspektiv. Kulörerna, som känns igen från Hus 9, är klara och starka 
och står fint mot den sammanhållande grå färgskalan.

Vi har lagt stor vikt vid de gemensamma ytorna som caféet, studieplatser och 
personalrum. I uppehållsrummen och i caféet ska man kunna slå sig ner för 
en stunds avkoppling på långbänkar och stora runda sittbänkar. I caféet kan 
man också spana mot skolgården från de höga caféborden.

Studieplatserna som ligger i de fyra hörnen på plan 2 har fått var sin accent-
kulör. Här finns plats både för enskilt arbete vid datorn och för grupparbeten. 
Även undervisningsrum och grupprum har getts olika prägel med hjälp av 
kulörer i en grönblå färgskala.  

VarbergPEDER SKRIVARES SKOLA, Hus 1, invändig miljö

Objekt:
Arkitekt:  
Inredningsarkitekt:
Byggherre:
Bruttoarea:  
Byggår: 

Peder Skrivares Skola, Hus 1
ABAKO arkitektkontor AB         
ABAKO arkitektkontor AB
Varbergs kommun
Tillbyggnad ca 975 m² / Ombyggnad ca 11750 m²
2006/2007

Elevcafé

Undervisningsrum Studieplatser


