
OMTANKENS  
FÖRSKOLA 



Trivsamt, glädjefyllt 

och tryggt – med  

barnen i fokus

Välkommen till förskolan som värnar om 

de små! Här kan barnen ägna sig åt lek 

och lärande i trygga och säkra miljöer. 

Med rymliga aktivitetsrum som bjuder in 

till lek och med ett inomhusklimat i toppklass 

blir förskoledagen till en upptäcktsresa för 

de yngsta. 



Rymliga rum där det finns 
plats för både lek och pyssel



Ett rogivande utrymme  
för sagostund



Ljust och luftigt utrymme  
med leken i centrum



Ett kreativt rum för  
fantasi och skapande



De olika avdelningarna håller hög kvalitet och möter de 

högt uppsatta kraven en förskoleverksamhet står inför. 

Avdelningarna har bland annat utrustats med klämskydd   

och petsäkra eluttag så att barnen kan ägna sig åt leken      

under säkra förhållanden. 

Förskolan har planerats noggrant och in i minsta detalj för 

att skapa optimala förutsättningar att bedriva verksamhet-

en. Barnanpassade toaletter och ergonomiska skötrum gör 

vardagen smidig för såväl barn som personal. Rymliga och 

lättstädade kapprum gör dessutom hämtning, lämning och 

utomhusvistelse lekande lätt. 

Objektsbeskrivning
En omtankens förskola är en plats där våra barn kan leka, 

upptäcka, vila och lära i trygga och glädjefyllda miljöer. Det 

är också en plats där förskolans pedagoger får vistas i god 

arbetsmiljö med ergonomiska förutsättningar och en bra 

ljudbild. Det här är en sådan förskola. Ljusa, rymliga utrym-

men och en genomtänkt design gör förskoletiden trivsam 

både för barnen och personalen. 

Förskolan är anpassad för de allra minsta i samhället. Här 

finns luftiga lekrum med naturligt ljusinsläpp och spännande 
utemiljöer där barnens fantasi ges verkligt utrymme. Avsides 

från stoj och stim finns även rum för vila. 



Rumsbeskrivning
KAPPRUM
Till varje avdelning finns en ljus och välkomnande 
entré. Golvet har en trivsam färgsättning som ger 

ett harmoniskt intryck och gör det lätt att städa 

rent från smuts. Till entrén angränsar ett kapprum 

med effektiv förvaring och god plats för av- och 

påklädnad av bylsiga ytterkläder. 

PENTRY & HEMVIST
Ett tillhörande pentry med hemvist finns på 
varje avdelning där barn och personal enkelt 

kan bereda och förtära mellanmål i en trivsam 

miljö. Här finns gott om utrymme och hemvisten 
har möblerats med anpassade bord och stolar. 

Rummet har även goda förutsättningar att kunna 

avgränsas med hjälp av rumsavdelare, allt för att 

främja matro för både stora och små.  

KÖK
Luncherna tillagas i antingen mottagnings- eller 

tillagningskök med ergonomisk utformning och 

välplanerade flöden. Köket är fullt utrustat och 
anpassat för förskoleverksamhet med ugnar, 

värmeskåp, kyl/fryskapacitet, spis, stekbord samt 

kokeri vid behov. 

AKTIVITETSRUM A - ÖPPEN LEKYTA
Ett ljust och fräscht rum med stora fönster 

ger ett härligt ljusinsläpp. Fönsternas låga 

fönsterbröstning ger de små möjlighet att se ut. 

Rymden i rummet öppnar upp för den fria leken 

och ger goda förutsättningar för möblering 

efter behov. Genom akustisk brusreducering 

skapas en god ljudbild och därigenom ett bra 

arbetsklimat både för förskolans barn 

och personal. 

AKTIVITETSRUM B - LEK  
OCH LÄRANDE/PYSSELRUM
Ett ombonat rum med ljusa väggar och tillgång 

till diskbänk där kladdiga små händer och 

målarpenslar kan tvättas. Rummet har goda 

förvaringsmöjligheter och plats för flera bord, 
allt för att kreativiteten ska kunna flöda. 

SKÖTRUM & TOALETT
Alla skötrum i byggnaden är utformade med 

ergonomi och tillgänglighet i fokus. Rummen 

är ljusa med lättstädade golv och skötborden 

är höj- och sänkbara för bästa ergonomiska 

förutsättningar. Väggen bakom toaletterna är 

målade i en kontrasterande färg och uppfyller 

kraven för tillgänglighetsanpassning enligt BBR 

och ”Bygg ikapp handikapp”.  

VILORUM 
Ett ljudisolerat rum med trygg atmosfär där 

barnen kan vila under förskoledagen. Med en 

rogivande belysning och bra ventilation skapas 

de optimala förutsättningarna för en lugn och 

skön vilostund.

PERSONALRUM & KONTOR
Till förskolan finns även möjlighet att välja till 
personalrum där förskolans personal kan vistas  

i en rogivande miljö. 



Den anpassnings-
bara förskolan
Förskolan du nyss läst om är uppdiktad och har konstruerats 

för att ge dig möjlighet att visualisera hur en flexibel förskola 
från Adapteo kan komma att se ut. Genom flertalet alternativ 
på anpassningsbara byggnader och tillval säkerställer vi 

att just dina behov skall kunna tillgodoses – oavsett om du 

behöver en tillbyggnad eller en helt ny förskola. 

Med Adapteos anpassningsbara byggnader kan du vara 

säker på att få den optimala lösningen för just din situation. 

Vår vision är att arbeta för ett anpassningsbart samhälle och 

bana väg för den framtida generationen. Låt oss göra det 

tillsammans. 

Om byggnaden
ANTAL RUM
Enligt önskemål både till storlek och antal. 

BOAREA 

Allt från en enstaka byggnad till en hel 

förskola.

BYGGNADSTYP 

Med en stor variation av byggnadslösningar 

kan vi skräddarsy ett upplägg efter dina 

behov. Förskolan kan exempelvis byggas 
i vinkel, vilket ger förutsättningar för en 

trivsam och spännande innergård och 

omfatta såväl lekrum som kök och rymliga 

kapprum. Byggnaderna kan dessutom 

anslutas till angränsande byggnader. 

UPPLÅTELSETID
När helst du behöver den, under den 

tidsperiod behovet finns.  

CIRKULARITET
Våra byggnader ingår i ett kretslopp. Det 

innebär att den byggnaden du nyttjar 

renoveras och återanvänds när du inte 

längre har behov av den. 



Tekniska 
egenskaper
UPPVÄRMNING
Uppvärmningen av våra 

förskolebyggnader sker genom 

vattenburet system, golvvärme, alternativt 

lågtempererade elradiatorer. 

BELYSNING 
Dimensionerade ljusflöden och ett stort 
naturligt ljusinsläpp skapar väl upplysta 

och behagliga inomhusmiljöer. Det finns 
även möjlighet att välja till närvarostyrd 

belysning. 

AKUSTIK
Våra förskolebyggnader har designats 

för att minimera bullernivå. För att skapa 

en god ljudmiljö för förskolans barn och 

personal erbjuds bland annat akustiktak.

VENTILATION 

Lufttillförseln i våra byggnader styrs 

genom luftbehandlingsaggregat med 

såväl till- som frånluft. Värmeåtervinning 

sker med roterande värmeväxlare. 

Att bygga 
med omtanke
En omtankes förskola tar hänsyn till sin omgivning – inifrån och 
ut. Förutom att skapa trivsamma och trygga miljöer uppförs 
förskolebyggnaden även med klimatet i åtanke och bidrar därmed 
till ett mer hållbart samhälle. 

ARBETSMILJÖ 
Allt ifrån belysning till färgval och ljudmiljö är noggrant designat för 

att skapa en trivsam och ombonad känsla. En välarbetad arkitektur 

resulterar i luftiga miljöer med ett stort dagsljusinsläpp och därigenom 

en god arbetsmiljö.

RESURSHÅLLNING
Byggnaderna är utförda för en låg energiförbrukning med god 

värmeisolering och täthet samt hög grad av värmeåtervinning med 

värmeväxlare i ventilationssystemet. Solpaneler kan monteras mot 
byggnaden för ytterligare resurshållning. Materialval sker med 

prioritering av förnyelsebart råmaterial.

MILJÖPÅVERKAN
Att våra byggnader är prefabricerade och flyttbara innebär att 
mängden restprodukter minimeras över byggnadens livslängd. Val av 

material och delsystem gör vi med prioritering av återvinningsbarhet i 

syfte att minimera skadlig miljöpåverkan. Adapteo AB är miljöcertifierat 
enligt ISO 14001. 



Flexibel 
finansiering
Omtankens förskola erbjuder dig ekonomisk 
frihet genom flexibel finansiering.

Vare sig du har behov av att komplettera en befintlig skola, 
eller bygga en helt ny, har vi lösningen. Din situation är unik, 

därför anpassar vi såväl hyresperiod som finansieringsmodell 
därefter och ser till att du får den optimala lösningen för just 

din verksamhet. 

Med våra flexibla lösningar har du alltid full koll på dina 
kostnader och kan vara säker på att vi tar hand om 

förbättringar och underhåll av byggnaden. Vi arbetar 

cirkulärt, vilket innebär att när du inte längre har behov av 

förskolan monteras den ned och förflyttas, för att sedan 
kunna göra nytta någon annanstans.

Tidslinje Tidslinje

Tidslinje

2. LEVERANS 

OCH ETABLERING

3. HYRESPERIOD

Transport, etablering och 

färdigställande av byggnaden 

på överenskommen �d.

Analys av kundbehov och

skapande av en op�mal

lösning �llsammans.

1. PLANERING

4. RETUR

Avetablering av byggnaden, 

återställning av mark samt 

returtransport för 

rekondi�onering och frakt 

�ll nästa kund.

Hyra, underhåll och service 

av lokalerna. Hyres�den 

varierar men är i genomsni� 

5 år. Tillval och 

�lläggstjänster erbjuds 

under hyresperioden.

Tidslinje



Exempel på 
planritning

”Det har fungerat väldigt bra under 

hela processen. Adapteo har varit 
tillmötesgående och lyhörda för våra 
behov. Vi är också glada att vi hittade 
en samarbetspartner med kapacitet 
att jobba på två olika projekt 
samtidigt.”

– Pär Nyström, projektledare och projektingenjör 
vid Tanums kommun 

Förskola, Tanum Förskola, Farstaborg

Kundberättelser

”Det fördelaktiga med mer flexibla 

lösningar är att det går att lägga till 
ytterligare rum ifall verksamheten 
behöver växa, men det går också 
att flytta lokalerna om behovet 
förändras, vilket ger en värdefull 
flexibilitet.”

– Jessica Skrak Granqvist, rektor Farstaborg 
förskola i Gustavsberg



Försäljningskontor
Norra Obbolavägen 135B 
904 22 Umeå

Elledningsgatan 4
721 37 Västerås

Ålegårdsgatan 1 431 50 
Mölndal

Skiffervägen 20
224 38 Lund

Adapteo är ett ledande flexibelt 
fastighetsbolag i Nordeuropa. 
Vi bygger, hyr ut och säljer 
anpassningsbara byggnader för 
skola, förskola, kontor, vård och 
hälsa. 

Vårt samhälle står inför stora 
förändringar under kommande 
år och oavsett vilka utmaningar 
framtiden medför anser vi att 
anpassningsförmåga är den bästa 
lösningen. Med en modulär 
och cirkulär byggteknik kan vi 
förändra, återanvända, skala upp 
och skala ner våra byggnader på 
bara ett par veckor. 

Våra byggnader kan användas i 
några dagar eller under obestämd 
tid, alltid optimerade för aktuella 
behov. Det är så vi bygger 
anpassningsbara samhällen.

Adapteo Sverige har cirka 70 
medarbetare fördelat på fem 
säljkontor och flertalet lager och 
verkstäder. Ring gärna och prata 
förskola med oss på telefon  
08-590 994 40 eller skicka ett 
mail till info.se@adapteo.com

Vänliga hälsningar

Adapteo

Här 
finns vi

Välkommen
till Adapteo

Mölndal

Umeå

Solna

Västerås

Lund

Huvudkontor
Gårdsvägen 14
169 70 Solna


