
DIALOGMÖTE
MESSINGEN

Hur ska den nya gymnasieskolan utformas?

Skolans elever involverades tidigt i planeringen  
av den nya skolan genom workshops och olika typer  
av dialogmöten. Eleverna har varit delaktiga i både  
utformningen av skolans koncept och på detaljnivå, 

exempelvis i valet av stolar till klassrummen. 

Resultatet – en unik gymnasieskola anpassad  
efter elevernas önskemål och behov.

www.upplandsvasby.se/dialog
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FAKTA DIALOGMÖTEN

Alla som bor i Väsby ska ha möjlighet 
att ge synpunkter på tankar och idéer 
om kommunens framtida utveckling. 
Dialogmötena ger dig som medbor-
gare chans att vara med och påverka 
allt ifrån planeringen av nya bostäder, 
till hur vi ska arbeta för att höja resul-
taten i skolan.
  Dialogen genomförs i olika former 
anpassade utifrån det aktuella ämnet 
som berörs. Några exempel på meto-
der vi hittills har använt är: ”Open 
Space”, workshops, charette och ”kvälls-
fika med samtal”. Varje dialogform 
analyseras och utvärderas i efterhand, 
för att vi kontinuerligt ska kunna vidare-
utveckla de olika metoderna.
  Dialogmötena är ett utmärkt till-
fälle för dig att få svar på dina personliga 
funderingar gällande olika planerings-
frågor. På plats finns alltid kommunens 
handläggare och representanter från de 
olika verksamheterna.
  Samtalen äger oftast rum i ett tidigt 
skede. Det innebär att vi kan vidare-
utveckla våra idéer utifrån era syn-
punkter. Information om våra tidigare 
genomförda dialogmöten finns på kom-
munens hemsida. Kom och var med 
och påverka Väsbys framtid du också!

www.upplandsvasby.se/dialog

I slutet av augusti 2011 invigdes 
kommunens nya mötesplats Mess
ingen. Ett multifunktionellt hus 
med oändliga möjligheter. Här in
ryms en mängd olika kreativa verk
samheter såsom skolor, bibliotek, 
idrottslokaler, musikskola, teater, 
restaurang och café.

Väsby Nya Gymnasium, en av  
de tre nya skolorna i Messingen,  
utformades i en nära dialog med 
eleverna. Några av metoderna som 
användes var olika typer av work
shops och dialogsamtal.

UTfÖrANDE

Dialogen med eleverna inleddes i 
olika workshops tillsammans med 
skolans personal, politiker och arki
tektbyrån som ritat huset. Eleverna 
kom med mängder av egna idéer och 
förslag, som självfallet beaktades i 
planeringsarbetet.

Under tiden det nya huset växte 
fram hade eleverna en tät kontakt 
med både skolledning och arkitekter 
för att kunna ge ytterligare feedback. 
Ungdomarna har varit delaktiga i 

både utformningen av skolans kon
cept och på ren detaljnivå. De har 
fått vara med och bestämma allt 
ifrån hur lektionsmiljöerna ska vara, 
till vilket stolar klassrummen ska ha.

rESULTAT

Vårt syfte var att skapa ett unikt 
kunskapscentrum anpassat efter 
elevernas önskemål och behov. Resul
tatet – en toppmodern gymnasie
skola som erbjuder en kreativ cam
pusmiljö som stimulerar till aktivite
ter och möten, både på och utanför 
skoltid. Här kan eleverna förutom 
studera även umgås med kompisar, 
skapa film, musik och utöva idrott.  
I det maffiga huset finns även en 
multihall för sport, konserter, teater, 
en dansstudio och ett gym.

I Messingen kommer även kom
munens nya kulturhus att byggas. 
Det beräknas vara klart våren 2014. 
Naturligtvis ger vi väsbyborna möj
lighet att vara med och påverka 
innehållet. Under hösten anordnar 
vi därför två olika typer av dialog
möten avseende kulturhuset.

DIALOGMÖTE
MESSINGEN

för att skapa inspirerade och engagerade elever är det viktigt  
att låta dem vara delaktiga av skolans utveckling. När kommunen tog 
beslut om att bygga en helt ny gymnasieskola valde vi därför att  
involvera Väsbys elever i utformningen på ett mycket tidigt stadie.


