
Ransta förskola och skola.

Ransta idrottshall och bibliotek.

Ransta
Ny förskola, skola, bibliotek och idrottshall

Ransta skola och förskola är först ut i raden 
av flera stora investeringar som kommunen 
planerar att göra när det gäller ny- och till-
byggnader av skollokaler. 

Ransta skola och förskola planeras för sammanlagt 
230 barn och elever och förbereds för utbyggnad 
om behovet av platser ökar i framtiden. 

Ambitionen är att skolan och förskolan ska stå färdig 
till årsskiftet 2018/2019 och då leva upp till kraven för 
att få kallas för miljöbyggnad.

Kontakta oss!

Samhällsbyggnadskontoret 

 kommun.info@sala.se

 0224-74 70 00



I december 2015 beslutade skolnämn-
den att en ny förskola och skola skall 
byggas i Ransta.

Skälet är att de dåvarande lokalerna var 
i dåligt skick, värmesystemet behövde 
bytas och det var svårt att använda 
utrymmena på ett bra och effektivt 
sätt. De har byggts om och till i flera 
omgångar.

När beslutet fattades fanns ungefär 
cirka 80 barn i förskolan och 120 skol-
elever i årskurs f-6. Sedan år 2000 har 
elevtalen i Ransta skola varierat mellan 
81 och 185.

De kullar som föddes 2010 och 2011 
är ovanligt stora, 24 respektive 34. 
2011:orna börjar i förskoleklass hösten 
2017 och kommer att gå kvar i Ransta 
skola i sju år, innan de börjar högsta-
diet. Om vi i prognoserna bortser från 
in- och utflyttning, som vi ju inte med 
säkerhet vet något om, så kommer 
2017/2018 vara det läsår som skolelever-
na är som flest, 142.

Ransta är en ort som har goda förutsätt-
ningar att växa och historiskt sett vet 
vi att det varierar mycket mellan åren. 
Därför bestämdes att förskolan skulle 
rymma 100 barn och för skolan 150 
elever i skolan. Byggnaden skall utfor-
mas så att det i framtiden går att bygga 
ut ytterligare.

I mars 2016 beslutades dessutom att det 
som byggs i Ransta skall vara vägle-
dande för framtida investeringar i Sala. 
Bland annat byggs Vallaskolan om och 
till för att rymma fler elever och följer 
Ransta med stort intresse.

Skolnämnden gav direktivet att det 
skall byggas med hög nyttjandegrad, 
flexibel användning med en mångfald 

av olika lärmiljöer, framtidssäkrad 
teknik och en trygg, trivsam pedagogisk 
och stimulerande atmosfär.

Ransta byggs i samverkan, det som på 
fackspråk kallas partnering. Uppdrags-
givaren, i detta fall Sala kommun, och 
entreprenören, i detta fall Byggdialog, 
startade gemensamt med ett ”blankt 
ark”. Det fanns alltså inga ritningar eller 
andra idéer, bortsett från nämndens 
beställning, innan byggentreprenören 
upphandlades. Det är ett nytt sätt att 
arbeta på, som för många kan kännas 
osäkert och ovant.

Förskolans och skolans ledning och 
personal har tillsammans med entre-
prenörer, underleverantörer för exem-
pelvis ventilation el, vatten och avlopp, 
med mera, samarbetat från första stund. 
Erfarenheter från det arbetssättet visar 
att man på så sätt får bättre kvalitet, be-
höver göra färre ändringar i efterhand 
att budgeten kan hållas.

När upphandlingen gjordes, fanns en 
preliminär beräkning att förskolan och 
skolan skulle kosta cirka 100 miljoner 
kronor. Därefter har en idrottshall och 
ett nytt bibliotek tillkommit som en 
tilläggsbeställning, så hela projektet 
beräknas nu kosta 135 miljoner kronor. 
Det är också den budget som kommun-
styrelsen beslutat om.

Idag finns ritningar framtagna. Lokaler-
na blir så utformade att det i förskolan 
finns möjlighet att gruppera barn och 
personal på ett mer flexibelt sätt än i 
traditionella förskolor med fasta avdel-
ningar. Det kommer att vara samma 
personaltäthet, det vill säga antalet 
anställda per barn, som i kommunens 
övriga förskolor.

Detsamma gäller skolan. Förskoleklass 
och lågstadium kommer att finnas på 
första våningen och mellanstadiet på 
andra. Det kommer även finnas en del 
gemensamma lokaler. Eleverna kommer 
ha sin hemvist, men det kommer även 
finnas stora utrymmen för storsamling-
ar och mindre utrymmen när eleverna 
behöver få jobba mer ostört och kon-
centrerat. Den stora fördelen är att det 
är lättare att anpassa undervisningen 
till varje enskild elevs behov.

Lärarna och annan personal har varit 
starkt involverade i att utforma loka-
lerna, så att de får möjlighet att göra 
bästa möjliga jobb. Det handlar både 
om att skapa trygghet och arbetsro och 
att erbjuda stimulerande miljöer och 
förutsättningar att även jobba praktiskt 
med sådant man lärt sig.

Ransta skola
Bygget som blir ett föredöme

I Sala lever vi med insikten att vi har höga förväntningar 
och vi vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas.


