
TE3 Design 

Extreme Boberg Make over 



Om projektet 

 Vi är ett gäng i TE3 som går 
inriktningen design och 
produktutveckling.  

 Vi har fått i uppdrag att utforma 
några av skolans elevutrymmen 
för att skolan ska 
överensstämma med den nya 
grafiska profilen och få en mer 
trivsam och hemtrevlig känsla.  

 De största förändringarna 
kommer att ske i c-korridoren, 
utanför lärcentret och utanför 
biblioteket. 



Förändring i C-korridoren 

 Det planeras att målas om.  

 Två vita lastpallssoffar finns, till den även 

dynor och kuddar. 

 Två höga bar-bord. 

 Skåpen flyttas, så småningom även nya.  

 Speglar 

 

 



Förändring utanför Lärcentret 

 Här är det ny färg på väggarna. 

 Nya tavlor kommer 

 Krukväxter ska placeras ut 

 Pallsoffor och bord med dynor  

och kuddar 



Förändring utanför biblioteket 

 Här är väggarna nyligen 
målade i en beige färg.  

 Vi kommer att slipa skivan 
på det stora bordet som står i 
”hörnan”. 

 I ”korsningen” kommer 3 
hängstolar att sättas upp. 

 Vi har byggt en vit 
lastpallssoffa med tillhörande 
bord, dynor och kuddar.  

 Småsaker som krukväxter, 
ljuslyktor och tavlor placeras 
ut. 

 

INTE  

en gunga! 



Ekonomi 

 Vi har fått en summa pengar av skolan för att göra denna 

renovering möjlig, därför vill vi att ALLA tar hand om det 

nya på allra bästa sätt.  

 Alla är ”delägare” i skolans saker, det är därför i själva verket 

sig själv man förstör för..  

 



Skadegörelse 

 Ingen form av skadegörelse ska förekomma! 

 Om reglerna bryts kan det få påföljder. 

 Alla ska hjälpas åt för att allt ska få vara i bra skick och se till 

så att ingen förstör.   



 Vi kommer att placera ut vita soptunnor där ALLT skräp ska 

slängas! Snus, papper, plast osv… 



 Fötterna ska vara på marken! Om man nu måste ha fötterna 

på annat ställe är det skydd under som gäller! 



 Om man nu måste klottra ska detta göras på de nya 

griffeltavlorna med en speciell griffelpenna. 



 Allt ska få stå på sin plats. Flytta inte på lyktor, bord, kuddar 

osv… 



Övrigt 

 Finns det några mer önskemål om saker att göra på rasterna? 

 Spel, tidningar, övrigt pyssel? 

 Kom gärna med förslag! 


