Stenbockskolans historia
Stenbockskolans tillkomst samt förbättringsarbeten under de gångna åren
1961 (augusti)
Skoldags i Boxholm
En milstolpe markerades på lördagen i Boxholms skolhistoria. Då togs den nya Centralskolan
i bruk på allvar. Omkring 380 elever gav den stora asfalterade skolgården liv och rörelse.
1962 (ÖC onsdag 29/8)
Premiär för skolbespisningen i Restaurant Parken, Boxholm
I Boxholm var det på tisdagen premiär för skolbespisningen i Restaurant Parken. Därmed togs
första delen i denna serviceinrättning i bruk. Det dröjer ännu en tid innan matserveringen blir
klar, beroende på att man saknar viss inredningsmaterial.
1963 (Östgöten, 3/5)
Ändringar för 55 000 kr i Boxholms Centralskola
Boxholms kommunalfullmäktige beslöt vid sammanträde på torsdagen, att i enlighet med
skolstyrelsens begäran, som kommunalnämnden tillstyrkt, låta styrelsen utföra vissa
ändringsarbeten beträffande specialsalarna i Centralskolan. Ändringarna har blivit anvisade i
lokalbehovsprövningen för högstadiet och senare godkända. Kostnaderna för dessa arbeten är
beräknade till 55 000 kronor. För ändamålet anvisades 36 000 kronor och återstående
beräknas täckas genom statsbidrag på 19 250 kronor.
1967 (ÖC)
Centralskolans gymnastikhall i Boxholm ombyggd för 2 miljoner
Vid höstterminens start tar Centralskolan i Boxholm i bruk sin nya gymnastikhall. Den har
sedan augusti 1965 varit föremål för om- och tillbyggnad, som i runt tal kostat två miljoner
kronor. Hallen har fått en utrustning som är av modernaste snitt. Bygget för den tidigare
gymnastikhallen överlämnades efter arkitekttävling till arkitekten Bertil Berg, Norrköping,
och det är också han som gjort upp ritningarna för om- och tillbyggnaden.
1971 (ÖC, februari)
Reparation av gymnastikhallen i Centralskolan har pågått under några dagar. Man har
företagit en komplettering av ljusarmaturen och 24 nya armaturer har satts in. Därmed har
man fått en förbättring av ljuset från 290 lux mot tidigare 120. Förutom en del småreparationer har man också ordnat solavskärmning på den västra sidan av gymnastikhallen.
1971 (ÖC)
Stormöte om skolbygge
I syfte att informera Centralskolans personal om den planerade om- och tillbyggnaden av
Centralskolan hade man på onsdagen kallat till stormöte. Arkitekt Ado Noorlind från
K-konsult i Linköping informerade om förslaget som ännu inte är fastställt i detalj men
kommer att omfatta 1 587 kvm. Stormötet pågick i Centralskolan allt medan man utanför
fönstret höll på att staka ut för den nya byggnaden. På generalplanen över Boxholm visades
skolans blivande centrala läge. I förslaget ingår inte skolmåltidslokal, då Parketten i fortsättningen skall användas, och samlingssal - den nuvarande är dålig - är heller inte med. Däremot
har man i om- och tillbyggnaden planer på att göra inslag som påminner om en så kallad
samskapsskola.

1972 (ÖC, december)
Skolbygge
Boxholms kommun har fått 1 099 500 kronor i bidrag av skolöverstyrelsen till byggnadskostnader för lokaler vid Centralskolan. För bidrag till ombyggnad vid samma skola får
kommunen 160 900 kronor. Samtliga lokaler skall användas för samtliga stadier i grundskolan samt för specialklasser.
1974 (ÖC, mars)
Intressant komplementutrymme ordnas i lågstadiedel vid Boxholmsskola
Lågstadiedelen av om- och tillbyggnaden vid Centralskolan i Boxholm togs i bruk på måndagen - första skoldagen efter sportlovet. Det var 58 lågstadieelever som flyttade från de
sedan flera år provisoriska skollokalerna i Bjursdalsområdet till sin "huvudskola". De 53
fördelar sig på tre klasser och förutom fyra klassrum finns i den färdiga skoldelen ett modernt
och i vissa stycken intressant komplementutrymme. Hela om- och tillbyggnaden vid
Centralskolan kommer att kosta cirka 4 miljoner kronor och allt skall stå klart vid höstterminens start, hoppas och tror skolledningen.
1974 (ÖC lördag 13/4)
Skolbygget
Om- och tillbyggnaden av Centralskolan i Boxholm fortskrider programenligt. På torsdagen
var det sista dagen som man kunde använde teckningssalen, skolkliniken 8-9 och sal 14 för
undervisning. Efter påsklovet startar de nämnda aktiviteterna i nya lokaler, en provisorisk
lösning i väntan på ett slutgiltigt färdigställande av skollokalerna.
1974 (ÖC, torsdag 7/11)
"Den nya skolan" har fått form i Boxholm
När höstterminen startade i Boxholm kunde man vid Stenbockskolan - nydöpt efter Boxholms
grundare Arvid Gustafsson Stenbock - ta såväl om- som tillbyggda lokaler i besittning. Man
har fått ungefär 2 000 kvm större lokalyta, som bland annat omfattar studiehallar, helt enligt
intentioner för "den nya skolan". Studiehallarna går att använda både till grupparbeten och
individuell undervisning.
Stenbockskolan i Boxholm löser problem, 4,5 miljoner kronor ger utökade lokaler
När nu Stenbockskolan i Boxholm står klar kan kommunens skolstyrelse avskriva en del
problem. Ett av dem var att man hyrde åtta lokaler på fem olika platser inom centralorten, ett
annat att man saknade samlingssal, man hade inte en tillfredsställande ordning när det gäller
skolskjutsar, parkering och inte heller en säker skolväg för eleverna. Överhuvudtaget hade
man brist på lokaler. Genom om- och tillbyggnaden av Stenbockskolan har man fått 8 852
kvm lokalyta vilket är 2 532 kvm mer än förut. När sluträkningen för skolbygget kan
summeras kommer den att sluta på cirka 4,5 miljoner kronor. Statsbidraget är 1,2 miljoner
kronor. På fredag inviger man skolan.
1997 Lågstadiet byggs om
Våren 1997 var alla klasser på lågstadiet (årskurs 1-3) ”utlokaliserade till andra lediga
utrymmen” över hela Stenbockskolan under tiden då lågstadiet byggdes om. Ombyggnationen
innebar att två förskoleklasser samt fritidshemsverksamhet kom in i skolan och att lågstadiet
blev en gemensam skola för elever i förskoleklass till och med årskurs 3. Man byggde bort en
lång korridor och öppnade upp två "allrum", byggde ett loft, byggde två köksavdelningar till
fritids samt öppnade upp nya ingångar med toaletter och kapprum i anslutning till varje
ingång. I augusti 1997 flyttade man tillbaka i en ny fräsch skola, byggnaden fick senare
namnet Vällaren.

2001-10-29 Kommunstyrelsen beslutar om ombyggnation av Stenbockskolan
2001-12-07 Möte med representanter från barn- och utbildningsnämnden, AB
Boxholmshus, föräldrarepresentanter, personalrepresentanter samt elevrepresentanter
angående ombyggnationen
Sex arkitektkontor har lämnat in anbud. Vid detta möte beslutades om att Tranark:s
arkitektkontor i Tranås fick förtroendet att bygga om Stenbockskolan.
2001-12-17 Barn- och utbildningsnämnden informeras om ombyggnationen
2002-01-10 Informationsmöte i Folkets Hus angående ombyggnationen
2002-01-21
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i enlighet med protokollet från arbetsgruppen
den 7 december 2006 föreslå kommunstyrelsen att ta ställning till arbetsgruppens förslag.
2002-02-12
Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till AB Boxholmshus att slutföra projekteringen av
det redovisade förslaget (Tranarks).
2002-09-30
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till AB Boxholmshus att genomföra ombyggnationen.
2002-11-13 Byggmöte 1 inför renovering av Stenbockskolan
Det var en samling bestämda herrar och en dam som samlades för det första byggmötet i
AB Boxholmshus konferensrum. Från skolan deltog rektor samt personalrepresentanten
Elisabeth Holmertz. Ledorden som lyste framför ögonen var framförallt ÖPPENHET, LJUS,
och GRUPPRUM.
2003-vårterminen
Ombyggnation pågick etappvis. Skolverksamheten pågick i delar som man kunde använda,
samt i inhyrda baracker.
2003- sommaren
Ombyggnationen slutfördes.

2003 invigning av Stenbockskolan efter ombyggnation
Tid
Kl

2003-08-15
13.00-15.00

Program
• Invigning
• Musikunderhållning
• Enkel förtäring/visning av lokalerna
Invigningen skedde med pompa och ståt under det att Vivaldis fyra årstider strömmade ut ur
den nya musikanläggningen.
Renoveringsarbetet pågick under det gångna läsåret samtidigt som skolverksamheten pågick i
delar av skolan samt delar i inhyrda baracker. Slutsumman för kostnaden stannade vid ungefär
20 miljoner kronor.
Skolans högstadiedel har nu fått en avsevärd välbehövlig upprustning. Strukturen från tidigare
har behållits.
De största förändringarna:
• Det stora lyftet var den nya elevhallen som kallas "Havet"
• Ny pampig entré
• Skolkontorets nya utrymmen en trappa upp
• Nya lärararbetsplatser (No/Ma, SO, Sv/En, Ty/Fr)
• Grupprum 1-2 till varje lektionssal
• Ny ventilationsutrustning.

