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Internationell lyskraft:
Bildningskvarteren är en plats med internationell lyskraft som visar 
vägen för hur utbildning och lärande bedrivs i en miljö som stärker 
både individ, näringsliv och samhälle. Lyskraften kommer ur:


• Ett socialt sammanhang som kännetecknas av höga förväntningar, 
stimulans och trygghet.


• Pedagogiska verksamheter av högsta kvalitet med relevans för 
dagens och framtidens behov. 

• Attraktiva fysiska miljöer



Nyskapande och nära
Bildningskvarteren skapar nya möjligheter för bildning och innovation genom 
närhetoch utbyte mellan människor, verksamhetsidéer och aktörer. Bildningskvarteren 
är enmagnet för lärande och utveckling genom:


• En mångfald av utbildningar och verksamheter på samma plats. Det etablerade, trygga 
och redan framgångsrika är en god granne med det nyskapande, modiga och ännu 
oprövade.


• Möjligheter till lustfyllt lärande för alla genom att vi raderar uppdelningen mellan det 
”teoretiska”, ”estetiska” och ”praktiska” och utmanar stuprören mellan nivåer i 
utbildningssystemet.


• Inspiration och möjligheter till lärande med utgångspunkt i att kompetens är en 
färskvara på en plats med starka kopplingar till näringsliv och världen utanför kvarteret.



Vad kan Bildningskvarteren skapa?

Kapacitet 
-Hur kan vi använda de 
resurser vi har på ett 
mer effektivt sätt?

Kvalitet 
Kan vi skapa ytterligare 
värden genom att tillsammans 
skapar något med mervärde



Använda det vi har smartare

Kapacitet 
-Hur kan vi använda 
de resurser vi har på 
ett mer effektivt sätt?

Bilpool: 
-Jag använder bilen till 
jobbet… 
-Vi behöver den bara  på 
helger



Använda det vi har på nya sätt

Elevhälsa 
Tre små skolor som 
tillsammans kan skapa en 
bra elevhälsa, som de var 
och en inte skulle ha råd 
med

Kvalitet 
Kan vi skapa ytterligare 
värden genom att 
tillsammans skapar något 
med mervärde?


