
Förteckning Standardhöjande åtgärder vid bygget av Nya Älvdalsskolan 
 

• Ingen av posterna i listan här nedan skulle blivit nyanskaffade utan bidraget 
från Besparingsskogen. 

• Alla elever har redan från HT 2019 egna digitala hjälpmedel, något som blir 
obligatoriskt för alla skolor men först från 2022. 

• Istället för att flytta med gamla möbler och utrustningar från den gamla 
skolan, som varit fallet utan bidraget, fanns nu möjlighet att investera i nya 
och moderna möbler och utrustningar, utvalda och anpassade för den nya 
skolan.  

• Ny utrustning och maskiner i slöjdsalar och hemkunskap har kunnat 
införskaffas istället för att återanvända utrustningar från den gamla skolan. 

Etapp 1 
Högstadiet samt matsal, skolexpedition och andra servicefunktioner 

Ljudutjämningssystem, alla klassrum 250 000 

Apple-tv, alla klassrum 50 000 

Projektorer, alla klassrum 300 000 

Ljudteknik miniaulan 200 000 

Info tv-apparater 20 000 

Inredning 
tex. möbler, skåp, klädhängare, sittbollar, höj-och sänkbara  
skrivbord, återvinningskärl, skoskåp, frostning av glasdörrar. 4 548 000 

Licenser, digitala läromedel 150 000 

Utrustning estetiska salar 
Hemkunskap-, slöjd- och NO-salar,  
rullvagnar för att transportera utbildningsmateriel 218 000 

Digitalisering 
Tex Personliga iPads till alla elever, accesspunkter, programmeringsverktyg 830 000 

Rastmiljöer 
Tex pingisbord, aktivitetsutrustning.  65 000 

Summa, Etapp 1 6 631 000 
 



Etapp 2 
Förskoleklass, låg- och mellanstadie 

Inredning 
Tex, montrar, skoskåp, personalskåp, klädhängare, torkskåp mm 214 000 

Ljudutjämningssystem, alla klassrum 210 000 

Apple-tv, alla klassrum 40 000 

Projektorer, alla klassrum 260 000 

Info-tv 10 000 

Digitalisering 
Tex Personliga iPads till alla elever, 3-d skrivare, licenser, 
digitala läromedel, accesspunkter, datorer 1 500 000 

Rörelserum (idrottshall) redskap 100 000 

Ljud- och ljusteknik rörelserum 130 000 

Biljardbord 2 st 30 000 

DHLR-utbildning och hjärtstartare 25 000 

Rastmiljöer, både inomhus och utomhus 800 000 

Skyltning inomhus  
Underlätta för både elever och besökare. 50 000 

Summa, Etapp 2 3 369 000 

 

Totalsumma 10 000 000 
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