UPPDRAG
Designlösning för bättre arbetsmiljö
Brännö Skola/Asperö Skola
På Brännö bor ca 900 åretruntboende och på Asperö ca 400. På sommaren femdubblas befolkningen.
Öarna ligger ca 2o minuter båtresa från fastlandet, i Göteborgs norra skärgård. På både Brännö och
Asperö finns skola med klasser F-3. Brännö skola har idag 42 elever och tillsammans med anställda
vistas ca 50 personer dagligen i skolans lokaler. Intill skolan finns även en förskola med 16 barn.
Asperö skola är något mindre sett till antal elever och personal.
UPPGIFT
I skolornas matsal serveras frukost, lunch och mellanmål och som mest vistas 50 personer i matsalen
samtidigt. Lokalerna har högt i tak och det uppstår ofta en väldigt hög ljudvolym, något som är ett
problem i många liknande miljöer.
Uppdraget innebär att med research och kreativitet komma med förslag på hur design och
materialval kan minska ljudnivåerna och ge en bättre arbetsmiljö för både elever och anställda.
Uppdraget kan genomföras med en av skolorna som case men tanken är att idéer och lösningar ska
kunna appliceras på andra liknande platser då detta är ett problem på de flesta skolor och förskolor.
Det finns budgeterat för inköp av visst material, utöver och Brännö skola kommer också bedriva ett
projekt tillsammans med KULF (Kultur i förskolan) som syftar till att använda textila lösningar i
matsalen.
Du som student har stora möjligheter att vara med och påverka projektets utformning. Du kan vlja
vilken del i processen (materialval, design, möblering, akustik etc.) som du själv är intresserad av att
utreda närmare.
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson hos uppdragsgivaren.
Både student och fuppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i
arbetet.
Förkunskaper

Uppdraget är lämplig för dig som läser en utbildning inriktad mot arbetsmiljö, design, arkitektur eller
akustik.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 20 timmar på uppgiften
som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Sök gärna tillsammans med en
kompis!
Ort
Göteborg (Brännö/Asperö)
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Kontaktperson Miljöbron
Helena Callstam, tel. 0766 – 12 17 50
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida. Klicka här för att komma direkt till anmälan. Om du önskar
genomföra uppdraget med en vän, ange vem.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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