
LBE arkitekt 
SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
LBE arkitekt har i decennier ritat skolor och förskolor. Martin Lindstam, 
L i LBE, var en ansedd skolarkitekt och hans kunskap och visioner lever 
kvar idag. 

En annan gärna anlitad skolarkitekt är Tomas Broman, B i LBE. En av hans 
skolor är Pär Lagerkvistskolan i Växjö, som han ritade i samarbete med 
Gunilla Svensson arkitektkontor i Lund.

Idag har vi flera arkitekter och ingenjörer med många års erfarenhet  av 
skol- och förskoleprojekt. I samarbete med beställare och brukare har vi 
medverkat i projekten från första skiss till färdig byggnad. Denna nära rela-
tion med verksamheterna har gjort att vi har byggt upp en gedigen kunskap 
om utbildningsmiljöer och arbetsformer, vilket är beställarens garanti för 
en trygg och stabil process. 

LBE arkitekt har en bred kunskapsorganisation. Vi kan bidra med kom-
petenser i alla skeden, vilket betyder att vi kan medverka i projektets alla 
skeden, inklusive kalkyl och bygg- och projektledning om så önskas. För 
oss är engagemang och förtroende a och o. Vi kan vara beställarens högra 
hand genom hela projektet, och vår erfarenhet är beställarens garanti för 
ett bra projekt. 

Fenix kultur- och kunskapscen-
trum, gymnasieskola i Vaggeryd

Fagrabäckskolan i Växjö är en 7–9-skola med cirka 610 elever. Totalt 27 klasser. 
Arkitekt: Martin Lindstam

- Vi kan medverka i 
projektets alla skeden, 
inklusive kalkyl och bygg- 
och projektledning.

- Vi kan vara beställarens 
högra hand genom hela 
projektet. Vår erfarenhet 
är beställarens garanti för 
ett bra projekt. 

Pär Lagerkvistskolan, F-9-skola och förskola, färdig 2017, Växjö

Katedralskolans matsal, Växjö



Askungen förskola, Hovmantorp

 
Vi har genomgående fått bra respons på våra projekt, som är mycket upp-
skattade av brukare och beställare. Detta tillskriver vi vår arbetsmetod, att 
vi lyssnar och tar till oss brukarens och beställarens behov och önskemål 
och att vi tillsammans med dem utformar ett genomtänkt program efter 
verksamhetens pedagogiska inriktning. God arkitektur skapas utifrån ett bra 
program.

Alla projekt har olika förutsättningar. Vi anpassar oss självklart efter dessa  
t ex när det gäller ekonomi, material och utformning. När vi har projektets 
förutsättningar klara för oss, är vårt mål att skapa god arkitektur utifrån ett 
humanistiskt perspektiv. Med människan i fokus skapar vi ramarna för lä-
randet genom rumsligt och estetisk tilltalande miljöer.

LBE arkitekt har föutom att rita ett antal nya skolor och förskolor i södra 
Sverige också deltagit i om- och tillbyggnad av befintliga skolor, förskolor 
och gymnasieskolor. 

Kungsmadskolans nya matsal färdig 2019, Växjö

Lessebo förskola

Ulriksbergskolan, F-6-skola och förskola, byggstart 2020,Växjö

-  Alla projekt har olika 
förutsättningar. 

- God arkitektur skapas 
utifrån ett bra program.

Biskopshagen förskola, Växjö



Nedan finns exempel på våra senaste projekt

SKOLOR
Kungsmadskolan - gymnasieskola
Typ: Restaurangskola, del av gymnasieskola
Antal elever: 120 elever och 80 gäster
Byggår: 2019
Ägare: Vöfab
Yta: 230m2 tillbyggnad och 650m2 ombyggnad
LBE Arkitekt stod för både arkitektur och inredning.

Pär Lagerkvistskolan
Typ: F-9 skola och en förskola med tio avdelningar.
Antal elever: 1000 barn – 200 förskolebarn, 350 F-6-elever och 450 åk 7-9
Färdigställd: 2017
Ägare: Vöfab
Yta: ca. 13 300 m2 lokaler (BRA), ca. 40 000 m2 utemiljö
Certifiering: Miljöbyggnad GULD
Byggnaden var nominerad till Växjö kommuns byggnadspris 2017. 
Växjös största grundskola och Vöfabs största bygge. 25% trästomme
Samarbetspartner: Gunilla Svensson Arkitektkontor AB
 

Ulriksbergskolan
Typ: F-6 skola och en förskola med 5 avdelningar.
Antal elever: 600 barn – 75 förskolebarn, 525 F-6-elever
Färdigställd: 2024 (byggstart: maj 2020)
Ägare: Vöfab
Yta: ca. 9 040 m2 lokaler, ca. 28 100 m2 utemiljö
Certifiering: Miljöbyggnad SILVER
En viktig del av projektet var att anpassa sig till befintliga bevaringsvärda 
byggnader och konstverk.

Målilla Skola
Typ: tillbyggnad av F-6 skola och grundsärskola
Antal elever: ca. 350 elever
Färdigställd: 2021
Ägare: ÖSK (Hultsfreds Kommun)
Yta: ca. 1900 m2 tillbyggnad (BTA)
Certifiering: Byggd enligt Miljöbyggnad SILVER
Tillbyggnad av befintlig skola med F-6 skola och grundsärskola. 
Byggd med stålstomme med utfackningsväggar. 

Östra Lugnets Skola
Typ: F-6 skola 
Antal elever: 500 elever
Färdigställd: 2009
Ägare: Vöfab

Pär Lagerkvistskolan interiör

Ulriksbergsskolan, Växjö

Östra Lugnets Skola, Växjö

Målilla skola

Kungsmadskolans restaurangskola



FÖRSKOLOR
Växthuset
Typ: Förskola med 12 avdelningar.
Antal elever: 200 barn
Färdigställd: 2022 (byggstart: maj 2020)
Ägare: ÖSK (Hultsfreds Kommun)
Yta: 2700 kvm m2 lokaler, 20000 m2 utemiljö
Certifiering: Byggd enligt Miljöbyggnad SILVER
Förskolan är byggd helt i trä och har ett tillagningskök.
Samarbetspartner: VOS landskap
 

Vallviken
Typ: Förskola med 5 avdelningar.
Antal elever: 80 barn
Färdigställd: 2019
Ägare: Vöfab
Yta: ca. 1016 m2 lokaler, ca. 10000 m2 mark
Certifiering: Miljöbyggnad SILVER
Förskolan är byggd i korslimmat trä.

Saga
Typ: Förskola med 10 avdelningar.
Antal elever: 160 barn
Färdigställd: 2018
Ägare: Vöfab
Yta: ca. 2100 m2 lokaler (BRA), ca. 5000 m2 mark
Certifiering: Miljöbyggnad SILVER
Förskolan är byggd helt i trä och har ett tillagningskök som 
förser andra förskolor med mat.

Äventyret, Norrastugan förskola
Typ: Förskola. (Ersätter befintlig förskola och antalet barn fördubblas.)
Antal elever: 80 barn 
Färdigställd: oktober 2020
Ägare: Vöfab
Yta: 1 280 m2 
Vi bygger i trä och enligt certifieringen miljöbyggnad, nivå SILVER. 
Vårt mål är att uppnå en certifiering.  

Saga förskola, Växjö

Vallvikens förskola, Växjö
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Växthuset förskola, Hultsfred

Norrastugan förskola, Växjö




