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Omslagsbild: Trä – form och design hade i februari 
2021 en uppgift som anspelade på maskeradbalen 
på arkitekturskolan Beaux Arts i New York år 1931. 
Där klädde många av stadens stora arkitekter ut sig 
till sina egna byggnader, såsom Chrysler Building och 
Waldorf-Astoria. De studerande har klätt sig i modeller 
av Stockholmsbyggnader! Gissa vilka! Gästlärare var 
konstnären, arkitekten och formgivaren Mikaela Steby 
Stenfalk (som själv gick Trä – form och design 2012-13).
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Förord

ibland skapar frånvaron en förtydligad närvaro. ungefär som i konstnären rachel 
Whitereads skulpturer där tomrummet, den negativa formen, fylls med materia 
och blir fysiskt och taktilt. 

Nej, vi har inte fyllt luften i skolans lokaler med betong eller gips, men vi har 
nästan kunnat ta på skillnaden nu, när vi är tillbaka, mot den frånvaro och 
distans som pandemin förde med sig under närmare tre terminer. Skolan sjuder 
återigen av liv och action och får hellre vara lite trångbodd på lunchen runt 
mikrovågsugnarna än öde och tom! Nu luktar det linsgryta, nudlar och spaghetti 
igen och det finns inte en enda ledig stol mellan klockan tolv och ett. Det är 
människor överallt med gafflar, målarskjortor och vattenflaskor i högsta hugg 
denna första vecka utan zoner. 

Det är svårt att beskriva hur härligt det är när golvet på mitt kontor vibrerar av 
basgångarna från lunchdiscot i Grottan rakt nedanför och jag hör en massa 
glada röster sjunga med i en obegriplig refräng som jag bara anar mellan untz, 
untz, untz… eller när elevkåren vill prata om fotolabb, klockor, fotbollsträning, 
kvällskroki och luciatåg istället för ersättning för bittert förlorad tid.  

hösten har även i hög grad präglats av den noggranna förstudie som ligger till 
grund för det beslutsunderlag som du som medlem i Föreningen Nyckelviksskolan 
ser i agendan för årsmötet. Många timmar har ägnats åt att dammsuga igenom 
alla aspekter kring förslaget att gå vidare med en ny byggnad på Granvägen. 
inte minst de ekonomiska delarna har nagelfarits, liksom programändringar, 
kvarvarande underhåll, detaljer i bygglovsansökan, grannsamverkan och mycket 
annat. Allt för att vi tillsammans ska kunna fatta ett klokt beslut om skolans framtid. 

Om detta och mycket annat kan du läsa i denna verksamhetsberättelse. hur gick 
det i läsårsutvärderingen? Och vad säger årsredovisningen – vad landade vi 
på? vilka jobbade på skolan, vilka föreläste och hur hanterade vår myndighet 
pandemin?  

Du kan även fördjupa dig i hur pizzaugnen kom till, hur livestreaming förändrat 
vårt liv på instagram och hur korta staplarna i elräkningarna blivit efter vår 
driftsättning med bergvärme och solpaneler. Du hittar en studerandes egen 
berättelse om tillvaron på skolan, liksom en text av emma hartman, vår nyaste 
lärare, där du både kan läsa de vackert klingande namnen på olika blå färger 
och om hur vardagen såg ut för klassen och läraren under restriktionerna.  
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Och det är, som vi skrev i förinbjudan som du fick för någon månad sedan, 
en tid då vi verkligen ska fråga oss själva vad vårt uppdrag är. varför är 
Nyckelviksskolan viktig och vad är det som den bidrar till i vårt samhälle –  
på riktigt?  

Det är ju inte bara ett beslut om en byggnad som ska tas på årsmötet, utan 
även om vilka kunskaper vi vill främja under kommande år och varför dessa 
kunskaper behövs i vår värld. vikten av att människor går sin egen väg, vågar 
experimentera, undersöka och utmana rådande föreställningar är och förblir 
centrala för oss som tror att utbildning förändrar världen.  

Slutligen vill jag hylla alla som arbetar på Nyckelviksskolan. För både våra 
lärare och övrig personal har det varit ett verkligt ansträngande år. Det är 
imponerande att känna er konstruktiva, uppfinningsrika förmåga även när det 
bränns. Ni är helt enkelt bäst!  

Och Nyckelviksskolan vill rikta ett stort tack till styrelse och valberedning. under 
året har styrelsearbetet skett med ett  kraftfullt driv. utan det hade vi aldrig nått 
den avgörande punkt vi står vid idag. Och det märkliga är att ingen har träffats, 
utan bara setts som små frimärken på skärmen!  

Nu hoppas vi på ett riktigt välbesökt årsmöte in real life – varmt välkommen 
tillbaka till gemenskapen på Nyckelviksskolan! 

lidingö 15 november 2021

Cecilia Darle, rektor   
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Nyckelviksskolans utbildningar

Färg, form och hantverk 40 studieveckor, 64 platser 

Bild och grafisk form 40 studieveckor, 16 platser 

Arkitektur och design 40 studieveckor, 16 platser 

Metallformgivning 40 studieveckor, 16 platser

Trä – form och design 40 studieveckor, 16 platser

keramisk form 40 studieveckor, 16 platser

Textil form 40 studieveckor, 16 platser

hantverkspedagogisk yrkesutbildning 80 studieveckor, 32 platser

läsåret 2020–2021 pågick under tiden 17 augusti 2020 – 8 januari 2021  
samt 11 januari – 28 maj 2021.

Samtliga utbildningar på 40 veckor ligger t o m år 2025 under konst- och  
kulturutbildningar förordningen (2013:871) hos Myndigheten för Yrkeshögskolan. 
hantverkspedagogisk yrkesutbildning ligger under samma förordning t o m 2024. 

ett läsår innefattar 180 lärarledda undervisningsdagar samt 20 självstudiedagar. 
en lärledd undervisningsdag pågår kl 9.00-15.45 och därutöver pågår 
självstudietid kl 15.45-17.00.

Antagning till Nyckelviksskolans utbildningar
vid månadsskiftet maj / juni 2021 kunde vi konstatera att söktrycket återgått – 
efter det rekordartade året 2020 – till mer normala nivåer. Fortfarande har vi 
7,7% mer ansökningar i jämförelse med för två år sedan, 2019. en anledning 
till att söktrycket gick ner jämfört med 2020 kan vara att vi har infört olika extra 
obligtoriska arbetsprovsuppgifter till samtliga ettåriga utbildningar, dels för de 
sökande stärker sitt utbildningsval och dels för att antagningsgrupperna ska ha 
mer underlag sin bedömning. Detta påverkade framför allt antalet sökande till 
utbildningarna Färg, form och hantverk och Trä – form och design.
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Självstudier 
Med självstudier avses fördjupning av kunskaper eller färdigheter och äger rum 
utanför den lärarledda delen av utbildningen. Självstudiernas innehåll kan vara 
fördjupning av självständigt arbete med egen eller av läraren bestämd uppgift, 
till exempel: skissarbete, research-arbete, inläsning av studielitteratur, utställnings-
besök eller annat som kan vara förlagt utanför skolan.
 
Den studerande kan bedriva självstudier antingen på egen hand eller tillsammans 
med studiekamrater. Självstudierna redovisas enligt undervisande lärares direktiv.



Tyvärr har fortfarande Metallformgivning ett mycket lågt söktryck och hantverks-
pedagogisk yrkesutbildning har ett söktryck som plötsligt har minskat. Dock har 
vi lyckats fylla samtliga 176 nya platser för studerande läsåret 2021-2022. 
Fortsatta insatser krävs för att nå målet 4 sökande per plats.

Angående ansökningar kan också sägas att skolan under vintern 2020-21 bytte 
webbutvecklare till leo lundgren (regex Consulting) som förbättrade funktionaliteten 
i plattformen för ansökningar och digitala arbetsprover samt antagning, som skolan 
låtit utveckla och skräddarsy 2015, då vi slutade med fysiska arbetsprover.

Skolgemensamma föreläsningar
Ambitionen med våra skolgemensamma föreläsningar är att de ska ge en  
översiktlig introduktion till konst- och designhistoria samt till konst och design i 
samtiden samt också entreprenöriell orientering. 

under läsåret 2020–21 har vi på grund av covid-19 haft skolgemensamma 
föreläsningar digitalt via videokonferens- och kommunikationsplattformen Teams. 
Dessa har också spelats in och har kunnat  ses i efterhand av de studerande. 
vid en av föreläsningarna under höstterminen försökte vi göra en kombination av 
föreläsning på plats med strax under 50 åhörare och med resten via Teams.

Följande föreläsningar hölls inom ramen för kursen konst och design (den första 
föreläsningen ingår i kursen individen och gruppen):

• Onsdag och torsdag 19-20 augusti (fyra föreläsningstillfällen)
Föreläsning om grupprocesser med psykologen kristin öster – 8 principer för ett 
bra läsår. Gruppbeteende – finns det? hur påverkas mitt eget beteende av att 
jag kommer i en grupp? hur fungerar en bra grupp eller en dålig grupp?  
Går en grupp igenom olika faser och hur känner man igen dem? Normer och 
regler – är det bra eller dåligt att sätta regler för en grupp? vilka regler vill ni 
ha i er grupp? Samarbete och konflikt – hur kan man lösa en konflikt mellan 
gruppens medlemmar? vi är alla olika – hur samarbetar vi bäst?
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• Tisdag 20 oktober kl 14.00-16.00  
Föreläsning med Sara kristoffersson som är professor i designhistoria på 
konstfack, författare och kritiker i Dagens Nyheter. Sara ska hålla en föreläsning 
om ”handväskan”. Spontant kanske det låter lite udda, men det är ett exempel 
på hur pass laddat och betydelsebärande ett föremål (design) kan vara. 
Och vilka skiftande innebörder den haft under årens lopp. Därtill finns det 
genusaspekter, vilket brukar vara välkommet.

• Torsdag 12 november kl 14.00-16.00
Föreläsning med rektor Cecilia Darle, som också haft en mångårig verksamhet 
som konstnär. hon presenterade några favoritkonstnärer som verkar utanför 
boxen under den samlande föreläsningstiteln: Konst på vift – aktivism, 
performance, civil olydnad.

• Torsdag 3 december kl 17.00-18.30 
Frivillig föreläsning med elin lundgren, konstnärlig ledare vid  lilith Performance 
Studio i Malmö. varför behövdes en plattform för performancekonst i Sverige? 
vilka är utmaningarna och möjligheterna - att både vända sig till konstnärer 
och publik? Föreläsningen arrangerades av konstverket i samarbete med 
Nyckelviksskolan.

• Onsdag 9 december kl 14.00-16.00 
Föreläsning med Pompe hedengren som är är formgivare, creative director 
och skapar utställningar, föreställningar och filmer. Bland annat skapade han 
Aquanauts med Cirkus Cirkör, show i Stockholms ström med 35 konstsimmare, 
10 cirkusartister och 10 kanotister under de fem kvällar den spelades under 
Stockholms kulturfestival 2018 kom 100000 personer. Pompe studerade grafisk 
design på konstfack i Stockholm. Pompe har formgivit dagstidningar, magasin, 
böcker, grafiska identiteter och hemsidor. hedengren är grundare av och creative 
director på Stockholm Graphics.

• Tisdag 26 januari kl 14.00-16.00
Föreläsning med kristina Jansson som är konstnär med måleri som uttrycksmedel 
och Sveriges enda professor i måleri vid kungliga konsthögskolan (”Mejan”). 
kristina har gjort en mängd utställningar såväl i Sverige som utomlands och vann 
2010 Carnegie Art Awards andrapris och hon blev ledamot av konstakademien 
2014. i sin konst utgår kristina Jansson ofta från vår gemensamma 
föreställningsvärld utifrån media, populärkultur, film och litteratur.
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• Tisdag 23 februari kl 14.00-16.00
Föreläsning med ingela ihrman som är performance- och installationskonstnär 
som är baserad i Malmö, utbildad på Gerlesborgsskolan Bohuslän och 
konstfack. ingela jobbar i gränslandet mellan skulptur, video och performance 
men även konstnärligt skrivande. År 2019 representerade hon Sverige i 
Nordiska paviljongen på venedigbiennalen. hon bygger installationer och 
kostymer och gestaltar själv blommor och andra växter och djur. Förhållandet 
mellan natur och människor är centralt i hennes konstnärskap.

• Torsdag 22 april kl 14.00-16.00
Föreläsning med konstnären erika Dahlén. hennes föreläsning hade titeln: Att se 
är att forma – om konst och perception. erika medverkar exempelvis i antologin 
Jorden vi ärvde : om klimat, konsumtion och livsval (Ordfront) och har bland 
annat undervisat i perceptionsstudion på konstfack.

• Tisdag 4 maj kl 13.00-15.00
Föreläsning med konstnären Thomas karlsson som sände från sin utställning 
på katrineholms konsthall och inledde med ett samtal med konstintendenten 
Gustav Person. Därefter berättade Thomas om andra projekt och gestaltningar i 
offentlig miljö, där till exempel utformningen av nya tunnelbanestationen Nacka 
Centrum är ett pågående arbete. han jobbar med objekt och rum i många 
olika material och tekniker. Thomas är utbildad på Nyckelviksskolan och kungl. 
konsthögskolan i Stockholm där han tog examen 1995. 

Thomas karlsson med sitt verk, ”Patchwork” på katrineholms konsthall. Foto: viktor Fordell



Undervisning under covid-19
Direktivet om distansundervisning upphörde den 29 maj 2020, samma dag 
som vi hade skolavslutning. Därmed hade vi sommaren på oss att förbereda för 
återgång till verksamhet på plats i skolans lokaler. lite krångligare än det låter 
eftersom Folkhälsomyndighetens riktlinjer om social distans och undvikande av 
resor i kollektivtrafiken innebar anpassningar som är svåra i en trångbodd skola. 
Många universitet och andra eftergymnasiala utbildningar fortsatte i hög grad 
att bedriva undervisning på distans, men vi hade möjlighet att luta oss mot 
Myndigheten för yrkeshögskolans undantag som medgav att få utföra vissa 
praktiska moment i skolans lokaler och verkstäder.

varje skolledare ägde därmed frågan om hur verksamheten bäst skulle anpassas 
och balansera mellan uppdrag och samhällsansvar. inte alltid helt enkelt. 
Ansvaret har varit massivt och emellanåt överväldigande. ett exempel har varit 
att hitta på lösningar för att personal i riskgrupp ska kunna arbeta med så låga 
risker som möjligt. Munskydd, visir, lärare både på skärm och samtidigt klass i 
verkstad är exempel på lösningar.

Skolan hade aldrig någon smittspridning, utan de fall som uppkom förblev tack 
och lov enstaka, isolerade företeelser i olika klasser. Både de studerande och 
personalen var enastående bra på att följa skolans regler om att stanna hemma 
vid symptom och snabbt meddela provsvar. 

vi hade stor nytta av den handlingsplan vi upprättade under sommaren 2020 
och inledde läsåret med strikta zoner och tydliga rutiner. utomhusstudier, 
förskjutna undervisningstider och maximalt nyttjande av våra få “extra” lokaler är 
exempel på åtgärder som var nödvändiga. 

Den 2 november fick vi övergå till regelrätt halvklassundervisning på grund av 
den ökande smittspridningen i samhället och denna ordning kvarstod sedan 
läsåret ut med ett undantag mellan 18 december 2020 och 24 januari 
2021. under dessa veckor var belastningen på sjukvården rekordhög och 
utbildningsministern uppmanade även yrkeshögskola och annan vuxenutbildning 
att övergå till distans.

halvklassundervisningen innebar stora påfrestningar för alla, men hade 
emellanåt vissa fördelar. i de flesta fall var upplägget att de studerande var på 
plats ena dagen och hade undervisning online den andra. en av de största 
utmaningarna för skolans lärare var att hela tiden arbeta på två sätt – både 
på plats i verkstaden och på Teams med de åtta personer som var hemma. i 
de flesta fall var det uppskattat att vara i en mindre grupp på skolan och få 
mer tid per person av läraren. Men hemmastudierna haltade rejält för vissa. 
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en del upplevde också att inlärningssituationen i skolan blev mer energilös och 
odynamisk då den kritiska massan av människor på plats helt enkelt var för liten. 

veckorna med distansundervisning medförde kraftiga reaktioner från 
studerande. Bland annat kom ett upprop undertecknat av de ca 24 personer 
som gick ett andra år på skolan, utöver de som gick den andra årskursen på 
hantverkspedagogutbildningen. De hade helt enkelt fått nog av corona-restriktioner 
och var besvikna över att den utlovade verkstadstiden under juluppehållet uteblev. 
Det kom krav på reducerad terminsavgift som kompensation för uteblivet material. 

Tillsammans med elevkåren pågick det därefter en dialog i flera turer där 
skolledningens förslag var att förlänga vårterminen två veckor och möjliggöra 
valbara kurser i skolans lokaler. Detta hade varit ett rationellt sätt att öka 
kunskapsutvecklingen, erbjuda samvaro och tid i skolan och möjliggöra 
färdigställande av pågående arbeten. Det hade även varit kostnadseffektivt. 

Så småningom framkom det att de flesta studerande skulle behöva ta 
studiemedel för att kunna delta i kursutbudet denna förlängda termin, vilket 
innebar en lång dialog med CSN och Myndigheten för yrkeshögskolan 
som till sist sa nej till ett sådant beviljande. Det hela slutade med att styrelsen 
beslutade att återbetala 2 000 kronor av materialavgiften per studerande till en 
sammanlagd summa av 380 000 kronor. Det hade naturligtvis varit att föredra 
en åtgärd med avsikt att förbättra läsårets kursinnehåll, men återbetalningen 
utgjorde ändå en viktig gest av goodwill och förståelse. 

På det hela taget hade skolledningen och de studerande en mycket konstruktiv 
relation – inte minst genom elevkåren och våra digitala forum. Se mer under 
Elevkåren och inflytande från de studerande.
  
under pandemin lade skolan även resurser på extra lärare eller assistenter, på 
iT–tjänster samt i viss mån på skräddarsydda materiallösningar. Skolan satte 
även in extra kurser för hantverkspedagogutbildningen årskurs 2 för att åtgärda 
missade verkstadsmoment som släpade efter sedan årskurs 1. under terminens 
sista veckor hade denna klass dubbla kurser i keramik och textil tryck parallellt 
med kurser i trä– och materialstudier och skulptur.

Andra extra åtgärder handlade om mer omfattande städrutiner, desinfektion 
av toaletter och andra gemensamma utrymmen, men också av verkstäder och 
ateljéer.
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Ovan till vänster: ”Nephthys” av Nina lazzarini och  
urszula Zwierz, Metallformgivning

Ovan till höger: ”Månen” av Sofia Pykäläinen, Textil form

Till höger: Arkitektur och design applicerade mönster som 
de gjort i kursen Textil form på världen

Nedan till vänster: ”robot”, keramik på träsockel av  
luba Fedorova, keramisk form

Nedan till höger: ”Souvernir – att återvända”, en 
uppgift i kursen trä- och materialstudier. Detta verk kallas 
”östersjöhus” av Anna Stenkula på hantverkspedagogisk 
yrkesutbildning årskurs 1  

Nederst till vänster: augmented reality av Trixie edlund 
Falkenborg, Bild och grafisk form

Nederst till höger: Parafras under arbete efter William 
Adolphe Bouguereaus ”Nymfer och satyr”  
av kazimierz krasun, Färg, form och hantverk



Pizzaugnen
Pandemi och halvklasstillvaro kan föda oanade briljanta idéer. en sådan är den 
nya pizzaugnen! Då utbildningen keramisk form med läraren Ylva W Franzén 
besökt konstnären linda karlsson i Stjärnhov (i Södermanland) och kollat in 
hennes egenbyggda pizzaugn fanns ingen återvändo, och ännu mindre då 
klassen provsmakat vad denna rykande skapelse kunde åstadkomma!  

Sagt och gjort. klassen byggde skolans nya pizzaugn i olika keramiska delar 
som sattes ihop i trädgården utanför verkstaden. eftersom ute blivit det nya inne 
under pandemin har pizzaugnsplatsen sedan premiären i maj 2021 blivit en 
idyllisk Mumindal med bänkar, bord och kulörta lyktor där vi samlats många 
gånger för pizzalunch, afterwork, bokrelease och personalfest. Ännu roligare 
är att flera av skolans utbildningar engagerades av pizzaugnsvisionen – det har 
byggts stegspadar och vävts tjusiga band, gjutits betongfundament, monterats 
mosaik och levererats ved i långa banor! Och vilka enormt goda pizzor vi ätit, 
här är ett exempel: 

P iZZA ChiAve NuMerO uNO: 

• färdig pizzadeg gärna med surdeg (finns färsk eller fryst, kan även beställas 
av din lokala pizzeria) 

• tunt skivad potatis 

• citronmarinerad grönkål i små buketter 

• citron- och chiliolja  

• rosmarin 

• mozzarella 

• parmesan 

Foto: Magnus Svensson
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En lärare berättar

eMMA hArTMAN, lÄrAre i  TeCkNiNG OCh MÅler i  SAMT 
uTB i lDNiNGSleDAre PÅ FÄrG,  FOrM OCh hANTverk 
i oktober 2020 drog mina första undervisningsdagar som vikarierande lärare 
i teckning och måleri på Färg, form och hantverk på Nyckelviksskolan igång.  
Spridningen av covid-19 såg ut att vara på väg upp och skolan hade vidtagit 
försiktighetsåtgärder. Den var tydligt indelad i olika zoner. handspriten mötte 
oss vid ingången, klasserna höll sig för sig själva och vi lärare åt i mindre 
konstellationer under olika tider i köket. ljiliana ställde varje morgon fram sin 
stärkande brygd med ingefära och gurkmeja till oss i personalen. Jag kände mig 
välkomnad av alla på skolan och omhändertagen.

Jag hade redan i augusti varit på plats i skolan och träffat de sexton 
studerandena i klassen för individuella samtal så jag hade en uppfattning om 
vilka erfarenheter de hade och vilka förväntningar som fanns kring ett år på 
Nyckelviksskolan. Jag såg fram emot att möta dem som grupp och under den 
här första kursen lära känna dem och lägga grunder i teckning och måleri. 
Senare under läsåret skulle jag få möta dem igen under ytterligare två delkurser 
och sammantaget betydde det att vi faktiskt skulle tillbringa nästan tre månader 
tillsammans.

Något av det allra första jag ville visa min klass var att de från och med nu i det 
konstnärliga arbetet höll på att lära sig ett helt nytt språk. vi började därför vår 
första dag med att teckna träden utanför fönstren och redan i den här uppgiften 
öppnas världen upp och språket blir nytt. vi tecknar inte längre träd med 
blyertspenna utan vi tittar på och tecknar mellanrumsformer, tecknar linjärt och 
måleriskt och använder en blyerts med hårdhetsgraden 3b eller 6b. vi skärper 
seendet, får en ny förståelse för vad händerna kan utföra och vi lär oss att 
beskriva det i ord.

När vi sedan längre fram arbetar med färg är färgen blå inte längre bara 
blå utan ultramarin, kobolt, monastral eller pariserblå. under våra första två 
veckor tillsammans testar vi en mängd teckningsmaterial så som kol, torrpastell, 
oljepastell, röd, vit och svartkrita. Jag plockar fram vita papper, färgade 
papper, lumppapper och silkespapper. klassen får hitta platser med spännande 
ljusförhållanden och göra valörteckningar. De gör frottage som de sedan i 
smågrupper gör abstrakta collage av. vi tecknar små objekt stora, vi tecknar 
kroki och jag visar på riktningar och överskärningar. Jag talar om att har man 
självförtroende i att teckna kan man alltid få ner sina idéer. 
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vi fortsätter och har färgövningar, gör självporträtt med målade papper i 
begränsad färgskala, målar färgstilleben och modellmåleri i grisaille. 
Det har gått lätt att lära känna klassen, stämningen är god och jag tycker att alla 
gör stora framsteg varje dag.  

Men i oktober 2020 ökade smittspridningen av covid-19 som sagt ute samhället 
och mitt i förmiddagens undervisning kom viruset till oss. en person i klassen som 
var hemma hade testat positivt. Jag rådfrågade rektor Cecilia och hon fattade 
beslutet att vi skulle bryta för dagen och lägga om till hemmaundervisning via 
Teams medan vi väntade in provsvar. När läget klarnat och det visade sig att 
det inte blivit någon smittspridning i klassen eller på skolan ändrades ändå 
strukturen för att fortsätta minimera smittspridningen. Från och med nu var 
halvklassundervisning det nya normala.

i det här läget kände jag stor tacksamhet mot kollegor som varit med under 
det föregående läsåret och som redan hade arbetat fram strategier för både 
halvklass och Teams-undervisning. Jag kunde rådfråga och de delade med sig av 
erfarenheter. Det fanns också under hela läsåret en  tydlig linje från skolans ledning 
och det kändes väldigt skönt att ha i ryggen när jag pratade med min klass om det 
nya upplägget som kom att gälla ända fram till skolavslutningen. Jag fick tänka om 
rejält precis som många av de andra redan gjort terminen innan.

inför min andra kurs med klassen hade det hunnit bli februari 2021. Det märktes 
att de studerande tagit intryck av alla ämnen de hittills haft kurser i och deras 
konstnärliga värld hade redan blivit större. en del var i full gång med att söka 
till skolor, andra hade börjat fundera. Det kändes viktigt att försöka hålla kvar 
känslan av att vi var en klass trots halvklass och att de studeranden bara var i 
skolan varannan dag.

Jag tänkte också mycket kring kontinuitet och hur jag kunde få till fördjupning 
i ämnet utan att träffa dem varje dag. För att föra samman den nu uppdelade 
klassen var jag noga med att få upp dagens arbeten på väggen i målarateljén 
så att de båda grupperna kunde följa varandras arbetsprocess.

För att få det levande och sammanhängande lade jag upp det så att om vi 
exempelvis hade modellteckning i skolan blev fortsättningen på hemmadagen 
att vidareutveckla teckningen till ett collage som de sedan fick ta med tillbaka 
till skolan där vi hade genomgång. Tvärtom skedde också. en uppgift för 
hemmadag var att bygga en koja och sedan teckna av den från olika vinklar. 
Teckningarna togs sedan med till skolan och förvandlades till en övning i att titta 
på ljus och mörker och måla draperingar.
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Arbetet skedde i målarateljén och i hemmet. Jag handledde på skolan och på 
utsatta tider via Teams. De studerande hade också egna teamsträffar där de 
fick teckna av varandra i teamsrutan men också ses där för att ge varandra 
feedback. vi hittade en viss rytm i veckorna. 

Till årets sista kurs i maj 2021 hade vi ett covidanpassat internt Open studios att 
se fram emot och det lyfte samhörighetskänslan. i målarateljén där vi höll till intog 
klassen verkligen rummet. De pepprade väggarna med teckningar, målningar, 
collage, tygtryck och grafik. De hängde textilier från taket och byggde installa-
tioner. Det fanns inte ett  konstnärligt uttryck som inte var representerat. Jag kände 
mig stolt över det jag såg och de studerande själva hade svårt att tro att det var 
dem som gjort allt detta! Trots så annorlunda förutsättningar för ett läsår hade de 
utforskat och utvecklats långt över sina egna förväntningar.

här under försommaren blev jag också erbjuden en tillsvidareanställning som 
lärare i teckning och måleri på Nyckelviksskolan med start i augusti 2021.  
Jag tackade med glädje ja.

under några av terminens sista dagar undersökte vi färgen grön i form av 
landskapsmåleri ute i skolans trädgård. De stod vid sina stafflier och tecknade 
och målade och pratade lätt och ledigt med varandra om mellanrumsformer, 
överskärningar, ytor, komposition, rörelsen i färgen eller huruvida man skulle 
blanda  till den gröna genom att ta kobolt eller ultramarin med ljusockra eller 
klargul. 

Min önskan hade gått i uppfyllelse. efter ett år på Nyckelviksskolan satt språket där.

emma hartman
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De studerande

En studerande berättar 

Fel iZ  SuAreZ MAZAr TOrSSON, FÄrG,  FOrM OCh hANTverk 
2020 -21 OCh Ark iTekTur OCh DeS iGN 2021-22 
innan jag började på Nyckelviksskolan jobbade jag som säljare och modell 
på ralph lauren. Det var ett resultat av att jag var intresserad av ”design”, en 
stark kraft i det kommersiella, som jag har en hat-/kärleksrelation till. Jag har 
alltid förhållit mig till normen, alltid påverkats av allt runt omkring mig, nästan så 
pass mycket att jag såg mig själv som en platt person. Jobbet på ralph lauren 
bekräftade för mycket av den självbilden och jag sökte ett sätt att ta mig vidare.  

Jag var inte säker på att jag skulle söka in på Nyckelviksskolan. Jag hade hört 
för många historier och minnen berättas av personer i min närhet. Skolan kändes 
“upptagen”. under den perioden jobbade jag som sagt i en väldigt kommersiell 
miljö. Är det här verkligen min plats för resten av livet? Jag vill vara mer kreativ 
än så. Jag bestämde mig för att söka in.  

under första tiden på skolan var jag i eufori, men jag undrade om jag skulle 
kunna leva upp till mina egna och andras förväntningar. Jag möttes av fantastiska 
lärare, spännande klasskamrater och jag lärde mig jättemycket. På utbildningen 
Färg, form och hantverk fick vi testa på det mesta: måleri, trä, metall, textil o s v.  

Samtidigt befann vi oss i en pandemi och i december 2020 stängdes skolan 
och någonstans i mitten på andra terminen tappade jag styrfart. vi hade 
distansutbildning, men vi fick även arbeta i halvklass på skolan efter juluppehållet.  

Jag längtade så efter sammanhanget, att få vara på skolan i dialog med andra. 
Jag ville fortsätta att utforska textil, trä, arkitektur och formgivning. Jag hade sett 
samband mellan dessa ämnen. Därför valde jag att söka utbildningen Arkitektur 
och design. 

För mig är en skola inte bara en plats för kunskap, utan också ett 
sammanhang för kontakter. Jag får chansen att komma nära våra lärare som 
är yrkesverksamma konstnärer. Och framförallt har jag turen att träffa mina 
skolkamrater som inspirerar mig varje dag med sina drömmar och visioner. 

Det finns en unik atmosfär på Nyckelviksskolan som skapar en trygg och 
inspirerande miljö för oss studerande. Är du trygg vågar du dela med dig. i den 
dialogen har jag fått nya perspektiv och tankeställare. Jag lär mig ifrågasätta, 
analysera och fördjupa mitt arbete tillsammans med andra. 
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Jag hade hört så mycket om Nyckelviksskolan av släktingar och vänner som gått 
här tidigare. Och det var inte helt självklart för mig att gå i deras fotspår. hur 
skulle jag kunna göra något som var deras till mitt?  

Nu är jag här. Nyckelviksskolan har blivit “min skola”. i år vill jag bygga upp 
mina egna metoder och hitta verktyg för att skapa på ett hållbart sätt.  
 
/ Feliz Suarez Mazar Torsson

Elevkåren och inflytande från de studerande 
elevkåren, som nybildas varje läsår, verkar för sammanhållningen på skolan 
och driver även frågor som ligger i de studerandes intresse. Alla studerande är 
medlemmar i Nyckelviksskolans elevkår och medlemsavgiften betalas genom 
terminsavgiften. elevkåren har funnits sedan 1980 och är ansluten till Stockholms 
Studentkårers Centralorganisation (SSCO). Men det som vi i dagligt tal menar med 
elevkåren är de 1-3 representanter från varje klass som har möten regelbundet 
under läsåret och organiserar aktiviteter.

vid Föreningen Nyckelviksskolans styrelses sammanträden har två studerande-
representanter varit närvarande för att kunna belysa frågor ur de studerandes 
perspektiv. likaså sitter studeranderepresentanter med i arbetsmiljökommittén och 
arbetsgruppen för likabehandling.

Feliz Suarez  
Mazar Torsson

Foto: Magnus Svensson
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i slutet av september 2020 anordnade kommunikationsansvarig Magnus 
Svensson och rektor Cecilia Darle en kick-off för den nybildade elevkåren på 
Tensta konsthall. konstpedagogerna George Chamoun (gammal nyckelvikare) 
och Maria Westerlund visade utställningen Åke Hodell: Motstånd. utställningen 
var curerad av elena Wolay, kraften bakom klubben, festivalen och fanzinet 
”Jazz Är Farligt”, och New York-baserade konstnären Fia Backström. efter 
visningen intogs en vegetarisk måltid med eritreansk mat i konsthallens foajé.

Genom elevkåren 2020-21 bildades snabbt det så kallade kuratoriska teamet 
– en plattform för att skapa utställningsmöjligheter för skolans studerande – som 
arrangerade utställningar i eric ericssonhallen och i skyltfönster vid hornstulls 
tunnelbanestation. 

under läsåret deltog rektor Cecilia Darle och / eller kommunikationsansvarig 
Magnus Svensson på elevkårens möten på Teams varje torsdag. Båda parter 
fann denna form praktisk och rationell med korta avstämningar i aktuella frågor 
och överföring av frågor från studerande i olika klasser. 

i stycket Undervisning under covid-19 beskrivs dialogen kring förslag på 
tänkbara åtgärder för att kompensera för den minskade möjligheten att vara i 
skolan: förlängd termin med valbara verkstadskurser och senare den generella 
återbetalningen av en del av terminsavgiften. elevkåren var en konstruktiv 
samtalspart i hela denna process. 

Andra kommunikationsformer med skolans studerande har varit inlägg i Teams-
gruppen Hela skolan samt riktad information i veckobrev samt i mer akuta fall  
via SMS.

Foto: Magnus Svensson



Kvalitet och utveckling

Nyckelviksskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som styrs av en av 
styrelsen antagen verksamhetsplan tillsammans med våra utbildningsplaner. 
verksamhetsplanen ligger till grund för ledningens strategi för kvalitetsarbetet 
och den årliga planeringen av det. Se bilaga Verksamhetsplan 2021-24.
Nyckelviksskolans interna kvalitetsarbete består av följande delar:

• Utvärderingar av enskilda kurser. Dessa görs av läraren med respektive 
klass i slutet av varje kurs. utvärderingen är anonym och görs via ett digitalt 
formulär med ett tiotal frågor. Återkoppling till de studerande görs vid behov av 
läraren under innevarande kurs. Två gånger per läsår äger lärarforum rum – en 
konferens då lärare på respektive utbildning sammanfattar kursutvärderingarna 
och noterar annan väsentlig information, vilken delas vidare till skolledning / 
ledningsgrupp av utbildningsledaren på respektive utbildning.  

• Läsårsutvärdering – en enkät med 23 frågor med en femgradig skala och 
kommentarsfält. Denna görs i slutet av läsåret och riktar sig till samtliga studerande. 

• Elevflödesmätning – en enkät med ett fem frågor som syftar till att följa våra 
studerande efter avslutad utbildning för att se var de studerar och / eller arbetar.

• Medarbetarenkät (som senast gjordes våren 2020) 

Det praktiska kvalitetsarbetet bygger huvudsakligen på god ordning och ett 
systematiskt, öppet och kommunikativt arbetssätt. rollerna och arbetssättet är 
relativt väl känt av alla berörda, återkoppling görs och de studerandes muntliga 
och skriftliga synpunkter tillvaratas systematiskt. Genom lärarkonferenser och 
samtal med de studerande eftersträvar vi en kultur som präglas av utveckling 
snarare än bedömning.

Läsårsutvärdering 
läsårsutvärderingen genomfördes i maj 2021 och hade glädjande nog en 
rekordhög svarsfrekvens. en orsak kan vara att den genomfördes på skoltid 
vid ett och samma tillfälle för samtliga och att varje lärare avsatte tid från 
undervisningen för ändamålet. 

Sammanställningen visar ett något lägre medelvärde på många av frågorna 
jämfört vad vi är vana vid. Dock är sänkningen inte generell, utan vi har till 
exempel ett högre medelvärde på den viktiga frågan: Kan du rekommendera 
andra att gå denna utbildning? 

läsåret 2020-21 är historiskt eftersom så mycket var annorlunda. hur covid-19-
pandemin och dess föranledda åtgärder egentligen har påverkat våra studerande 
finns det all anledning att återkomma till. 
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SAMMANSTÄl lNiNG lÄSÅrSuTvÄrDer iNG 2020-21

enkätverktyg: Forms
utskick: 190 studerande
respondenter: 157 studerande (82,6 %)

Frågor med jämna nummer är värderingsfrågor. 1-5. Frågor med udda nummer 
är kommentarsfrågor. i det här dokumentet syns medelvärden av 1-5 frågorna  
tre år tillbaka. 

läsårsutvärderingen 2020-21 inleds med fråga om halvklassundervisningen på 
grund av covid-19. Därefter följer ordinarie frågor.

läsåret inleddes med social distans och strikta direktiv om antal personer i 
olika lokaler. halvklassundervisningen inleddes 2020-11-02 efter direktiv 
från Folkhälsomyndigheten och pågick läsåret ut med undantag för perioden 
18 december 2020 till 24 januari 2021 då smittspridningen var mycket 
omfattande. under denna period övergick skolan helt till distansundervisning.

Skillnader från föregående år:

Fråga 18. vårutställningen kallades Open studios och var ett endagsevenemang 
utan externa besökare. Fokus lades på enklare utställningar i innevarande lokal 
och social samvaro utomhus. vi valde därför att stryka följdfrågan 20. Hur tycker 
du att Vårutställningen blev? och har därefter följt numreringen av frågorna i årets 
enkät. (läsåret 2019-20 var vårutställningen enbart digital.)

Fråga 30. Förhållandevis lågt förtroende gällande återvinning och miljömässig 
hållbarhet.

Fråga 34. Frågan avser syn på Studievägledning och det framgår att låga 
värden kan tolkas som att de studerande nyttjat möjligheten i lägre utsträckning 
än vanligt. Sannolikt tog många lärarna sig an portfoliosamtal på Teams under 
halvklassundervisningen. 

Fråga 36. Denna fråga har förtydligats så att det framgår att det är trapphus, 
toaletter och andra gemensamma ytor som avses. Att ha rena och välstädade 
lokaler var extra viktigt under pandemin.
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Medeltal 2020-21 Medelvärde  
2019-20

Medelvärde  
2018-19

Medelvärde 
2017-18

2. Hur har 
distans- /halvklass-
undervisningen 
fungerat för just dig?

3,6 3,14

4. Har utbildningen som 
helhet hittills uppfyllt 
dina förväntningar?

3,71 3,89 4,21 3,9

6. Hur bedömer 
du utbildningens 
kursinnehåll?

4,24 4,4 4,26

4. Har utbildningen som 
helhet hittills uppfyllt 
dina förväntningar?

3,89 4,21 3,9

6. Hur bedömer 
du utbildningens 
kursinnehåll?

4,4 4,26

8. Hur bedömer du 
utbildningens upplägg 
och planering?

4,02 4,3 3.88

10. Hur bedömer 
du din egen insats, 
förmåga och utveckling 
i utbildningen?

4,25 4,42 4.3

12. Hur bedömer du 
kvalitén på utbildningen 
vad gäller social 
gemenskap?

4,11 4,2 4.2

14. Har du fått 
de baskunskaper 
du förväntat dig i 
materialkännedom och 
hantverkskunskaper?

4,15 4.2 4,19

Referens – utbildningen 
som helhet fråga 2-14

4,01 4.07 4,26 4,42

16. I vilken utsträckning 
har du utvecklats i din 
förmåga till konstnärlig 
reflektion och kritiskt 
tänkande?

3,87 4.01 4,05 4,04

18. Hur tycker du 
att arbetet med 
Vårutställningen/
Open studios har 
fungerat?

3,94 3,52 4,08 4,14

Hur tycker du att 
vårutställningen blev?
Frågan utgår 2020-21 

– 3,44 4,43 4,69

20. Vad tycker du om 
föreläsningarna på 
höstterminen? (Kristin 
Öster – Individen 
och gruppen, Sara 
Kristoffersson – 
Handväskan, Cecilia 
Darle – Konst på vift, 
Pompe Hedengren – 
Med lust och fägring 
stor)

3,86 3.29 3,18
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Medeltal 2020-21 Medelvärde  
2019-20

Medelvärde  
2018-19

Medelvärde  
2017-18

22. Vad tycker du om 
vårens föreläsningar? 
(Kristina Jansson – 
Måleri, Ingela Ihrman 
– Performance och 
natur, Erika Dahlén 
– Att se är att forma, 
Thomas Karlsson – 
Pappersvikning och 
Samlingar)

3,83 3.53 3,8

24. Har elevkåren haft 
betydelse för dig?

2,42 2.3 2,31

26. Anser du att 
studerande på 
Nyckelviksskolan 
behandlas på ett 
likvärdigt sätt?

3,85 4.19

28. Hur betygsätter 
du Nyckelviksskolan i 
fråga om jämställdhet 
och likabehandling?

3,86 4.24 3,79 4,01

30. Hur ser du på 
Nyckelviksskolans 
miljö- och 
hållbarhetsarbete?

2,99 3.59 3,42

32. Hur upplever du den 
fysiska arbetsmiljön i 
verkstäder och ateljéer?

3,76 4.13 3,87 3,98

34. Hur bedömer 
du skolans 
studievägledning?

2,42 2.76 2,9

36. Hur tycker du att 
underhåll och skötsel av 
gemensamma lokaler 
(korridorer, trapphus, 
toaletter) fungerat?

4,03 3.7 3,85

38. Har du fått den 
hjälp du behöver 
från skolan när det 
gäller teknik, datorer, 
kopiatorer och skrivare?

3,77 4.01 4,13

40. Har du fått den 
hjälp du behövt, från 
kansliet med t ex 
intyg, CSN och annat 
administrativt stöd?

4,39 4.4 4,35

42. Hur har du upplevt 
intern info från kansliet? 
Exempelvis veckobrev 
och andra utskick.

4,3 4.68 4,08

44. Hur tycker du 
att skolans digitala 
plattform, inlogg, 
mejl, bokning etc har 
fungerat?

4,08 4.03 3,23

46.Kan du 
rekommendera 
andra att gå denna 
utbildning?

4,59 4.52 4,52 4,64



eTT  urvAl  kOMMeNTArer FrÅN NÅGrA Av FrÅGOrNA

2. Hur har distans/halvklassundervisningen fungerat för dig?

Färg, form och hantverk:
– Det var förvirrande att ibland var det halvdag och ibland var det varannan dag. kursvis kan det ju passa 
bättre med det ena eller andra men det kändes lite slumpvist
 
– Man får mer handledning av lärarna när man är på plats. Mindre bra när man är på distans dock. Tycker 
att xx  struktur fungerade bäst - två möten på distans och MYCkeT uppdateringar med bilder på teams. Då får 
man ju se vad alla gör!
 
– Det har inte fungerat så bra hemma alltid då det har varit svårt att finna motivation i uppgifterna och 
arbetsmiljön hemma fungerar inte så bra ifall det är höga ljud (mitt hus har renoverats detta år), andra i familjen 
hemma o s v. Det är ju faktorer som kanske inte alltid går att påverka
 
Arkitektur och design: 
– Bör vara mycket tydligare om vilket material och hur mycket material som skall användas under en kurs. 
Fördelningen av material har inte fungerat bra under läsåret då det blivit lite ”först till kvarn” tänk
 
– kan tänka mig att ett lite tuffare schema med mer krav på inlämningar i tid osv hade ökat produktiviteten och 
självdisciplinen.
 
– Det som fungerat mindre bra är hur presentationer har utförts. Bland det bästa med Nyckelviken är 
inspirations-utbytet, det öppna klimatet som var innan föll bort lite i och med halvklasser och man missade 
mycket av det som gjorts i den andra halvan av klassen.

Trä – form och design:
– Jag har svårt att jobba hemma och behöver ofta åka till ett ställe för att hitta mitt fokus. Så det har varit svårt 
för mig just under hemmadagarna.
 
– Det har funnits fördelar med tanke på möjligheten man fick att lägga på arbetsprov inför ansökningar. Att ha 
hemmadagar har verkligen lättat på stressen och jag kan inte tänka mig hur det har varit för tidigare elever, 
som både brottats med arbetsprover samtidigt som dem har varit i skolan på heltid. Jag tror att få möjligheten 
till att ha hemmadagar under några veckor innan slutdatumen för inlämningar hade verkligen uppskattats av 
alla. Oavsett om det är pandemi eller inte. utöver det har det verkligen sugit. Trots att jag och klasskamraterna 
har fått ihop en hel del grejer känns det ändå som att vi har missat sån stor del av läsåret, och chanserna till att 
skapa fler grejer. Att en hel del av utbildningen har gått förlorat och såklart att man har betalat för något man 
inte riktigt har fått.

4. Har utbildningen som helhet hittills uppfyllt dina förväntningar?

Textil form:
Att ha missat så mycket tid att vara i skolan har verkligen påverkat denna utbildning. Det finns ingen mening 
att gå en sån här utbildning om undervisningen ska utföras på distans. Jag anser att efter 1,5 år av denna 
pandemin hade Nyckelviksskolan kunnat göra annorlunda eller kompensera för den uteblivna undervisningen.

– Allt har varit femstjärnigt.
 
keramisk form:
– känns som att jag gått miste om åtminstone 30% av utbildningen

– Jag varit grymt imponerad av både lärare, kurser och verkstäder. halvtidsundervisning har ju på ett sätt 
halverat året och det känns som att man inte hunnit med så mycket som man hade kunnat. Men jag är ändå 
så glad över det här året. Jag har lärt mig så många nya tekniker och material och också mycket om mitt eget 
konstnärskap.
 
– önskar att det var flera möjligheter att visa upp det man gör för skolan, flera ”Open Studios”.
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15. Har du fått de baskunskaper du förväntat dig i materialkännedom och hantverkskunskaper?
 
Metallformgivning:
Jag har lärt mig väldigt mycket sista blocken jämfört med tidigare och det känns som jag kunde fått samma 
kunskap tidigare för att sedan utvecklat den mer. T ex lödning. Skulle velat ha förklaring på varför man gör 
saker på olika sätt och inte bara få höra att man gör på detta sätt.
 
– Ja, för det mesta. vill alltid lära mig mer och känns som det finns väldigt mycket kvar. hade kanske förväntat 
mig lite mer men känner ändå att jag har en bra grund att bygga vidare på.

Trä – form och design:
 
– Jag har lärt mig konceptet med det ämne jag valt och är väldigt nöjd med det.

Färg, form och hantverk:
– Det var alldeles för lite av den här delen i utbildningen och det är jag besviken över. vill även tillägga att 
detta är något jag önskade när vår lärare frågade vad vi hade för förväntningar på utbildningen men hen 
avfärdade det.
 
– Det har jag, och ju bättre desto längre tid vi gått. i början såg man inte saker på samma sätt, utan det har 
verkligen utvecklats. Däremot kanske inte nödvändigtvis av alla lärare, vissa skulle kunna gett mer vägledning 
och stöd i att utveckla och tänka vidare.
 
– Den förmågan känner jag växer med åren o detta året är absolut inget undantag. i och med att man 
samtalar med klasskamrater och lärare ofta om såna här saker får man alltid upp ögonen för nya perspektiv 
och tankar kring vad konstnärskap är och vad det innefattar.

– har varit så tajt med tid i de olika blocken, framförallt p g a distansundervisningen. Men i fortsättningen efter 
corona kanske det finns mer plats för samtal och diskussioner!

31. Hur ser du på skolans miljö- och hållbarhetsarbete?
 
Färg, form och hantverk:
– Jag tycker det skulle vara lätt för varje klassrum att sortera sopor bättre och för skolan att använda mindre 
engångsplast och papper.

– Tycker inte det är direkt dåligt. Men har inte så bra koll heller på hur det fungerar eller vad systemet är.

Textil form: 
– Mer sortering av skräp!! Pant. Plast. Papper. kompost.

 – Jag har inte sett någon speciell miljömål som skolan har. hade varit bra med information om hur skolan 
jobbar med dessa frågor.

Arkitektur och design:
– Där återkommer vi till problemet om uppdelning av material. ifall det är tydligare vad man får tillgång till så 
tar man vara på materialet mer. 

– Tycker att detta fungerar väldigt dåligt. Sopsorteringen är ett skämt. Det är inte svårt att få eleverna att 
sortera. Satsa på detta!! hur man inte slösar på material etc.



46. Kan du rekommendera andra att gå denna utbildning?

– Ni borde göra om hemsidan så att den är mer attraktiv för folk som vill studera design och konst. Jag hörde 
om skolan via rekommendationer av vänner, om jag bara visste om den via hemsidan hade jag aldrig sökt, 
man får ett oseriöst intryck.
 
– en fantastisk sak. Jag skulle göra det igen när som helst!
 
– Det har varit en bra utbildning, där man utvecklats snabbt, jag rekommenderar den till alla som vill hålla på 
med många olika typer all illustration och design.
 
– Älskar Nyckelviken och om man tar tillvara på tiden Och tar till sig av kritik kan man utvecklas enormt
 
– Det är superroligt och säkert ännu roligare när det inte är pandemi.

ÅTGÄrDer eFTer  lÄSÅrSuTvÄrDer iNGeN
ledningsgruppen ansvarar tillsammans med skolledning och styrelse för 
Nyckelviksskolans kvalitets- och utvecklingsarbete enligt förordningen från MYh.  
Föreslagna åtgärder efter genomgång av sammanställningen och läsning av 
de studerandes kommentarer har följande förbättringsområden föreslagits inför 
läsårsstarten 2021-2022:

• Arbetet med vissa hållbarhetsfrågor, t ex sortering  behöver intensifieras  
(se Klimatfrågor och miljömässig hållbarhet).

• Rutiner för skolans information via interna digitala kanaler behöver förbättras 
så att distribution av den koncentreras och förenklas för de studerande. 

• Skolans webbsida (hemsida) behöver moderniseras.

• Skolan behöver se över intern likabehandling bland studerande och 
överlämning mellan lärare.

• Förtydliga information om skolans studievägledning så att fler hittar denna 
möjlighet.

läsårsutvärderingen i sin helhet finns att ta del av på skolans kansli.
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Vart tog de studerande vägen?

elevFlöDeSMÄTNiNG För AvGÅNGSÅreN 2017 OCh 2020
Antal utskick:
Antal svar 2017    80 av 176          45,4 %
Antal svar 2020    39  av 174         22,4 % 

Svarsfrekvensen för år 2020 måste tolkas som en reaktion på covid-19, 
distansundervisningen, digital uttröttning och kanske allmänt missmod (som kan 
jämföras med föregående års 64 svar av 176 – även det en mycket låg siffra).

Av dem som svarat från examensåret 2017 kan följande utläsas:

64,2 % av de som har svarat från de ettåriga utbildningarna studerar
21,3 % är anställda
4,3 % är egenföretagare
7,1% praktiserar
3,1 % anger annat 

exempel på lärosäten bland de som svarat på enkäten för både 2017 och 
2020 är: konstfack (samtliga program utom fri konst), uniarts (tidigare STDh) 
kostym o scenografi, Slu ultuna, Arkitekturutbildningar i lund och Stockholm, 
Dataspelsutveckling Skövde, Gerlesborgsskolan, Beckmans, Digitala medier, 
karlstad universitet, hDk/valand, Textilhögskolan Borås, kADk, Mittuniversitetet, 
Berghs, Grafiksskolan.

exempel på lärosäten utanför konst- och kultursfären är handelshögskolan, 
karolinska institutet (sjuksköterskeutbildning), uppsala universitet filosofi, umeå 
universitet, psykologi.
 
Bland hantverkspedagogerna svarar 88% att de är anställda. De arbetar som 
bild- / hantverkspedagog inom lSS, kulturskolan, daglig verksamhet. en person 
arbetar som hjälpmedelstekniker. Det finns vissa samband mellan yrkespraktik 
under utbildningen och anställning.

efter denna omgång av elevflödesmätningen är vi inställda på att övergå till 
andra metoder med en mer personlig återkoppling, eftersom utfallet stadigt 
minskat och sedan ett par år tillbaka är för lågt för att dra några slutsatser av. 
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Studievägledning
under läsåret har gästläraren Åsa hällgren lif hållit i studievägledningen. De 
studerande bokade tider halvtimmesvis med Åsa online. Studievägledningen 
inleddes med en frivillig informationsträff den 25 november 2020 då Åsa och 
Cecilia Darle gick igenom vanligt förekommande frågor och gav tips och länkar 
till många olika typer av lärosäten i Sverige och internationellt. 

Betydligt färre tider än vanligt bokades, vilket med stor sannolikhet beror på att 
portfolioarbetet i högre grad än vanligt ägde rum med berörda lärare i alla de 
Teams-samtal som förekom i samband med halvklassundervisningen. en annan 
förklaring är att det helt enkelt inte var lockande med ytterligare möten via Teams 
än de som redan dagligen förekom.  

i veckobreven kom fortlöpande information om öppna hus, frivillig studieinformation 
från skolor och universitet / högskolor och annat som är viktigt för de studerande 
att veta.

STuDie iNFOrMATiON FrÅN ANDrA SkOlOr OCh uTBi lDNiNGAr 
under året gavs digital frivillig studieinformation då skolor och utbildningar 
presenterade sig för våra studerande: 

• Onsdag 2 december 2020 
Professor i möbeldesign, Torsten hild visar och berättar. hDk valand (som sorterar 
under Göteborgs universitet) har kandidat- och masterprogram i metallgestaltning, 
möbeldesign inriktning trä och Textil-kropp-rum på Steneby som är en internationell 
kultur- och utbildningsmiljö i Dals långed, 17 mil norr om Göteborg.

• Tisdag 15 december 2020 
industridesign på konstfack bjöd in till en digital presentation av 
kandidatprogrammet, rundvisning i verkstäderna och en chans att prata med 
studenter och lärare!

• Fredag 22 januari 2021 
Anna T Wolgers (professor), Nils kristofersson (programansvarig) samt emma 
linde (lektor) presenterade kandidatutbildningen Textilkonst på hDk–valand med 
bilder på studentarbeten och skolans lokaler, berättade om kursernas upplägg 
samt hur man gör för att ansöka till vårt program. efter själva presentationen 
fanns det möjlighet att ställa frågor till lärare och en student.
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• Torsdag 28 januari 2021
hyper islands admissions manager, Delaney Wessel gav information om 
möjligheter för studier på yrkeshögskoleutbildningar såsom Business Developer, 
Motion Creative och Digital Media Creative. Delaney gick igenom alla 11  
Yh-program, informerade om antagningsprocessen och gav värdefulla tips om 
deras Application Task.

• Måndag 1 februari 2021 
Mikaela Steby Stenfalk  berättade om sin tid på Design Academy eindhoven 
i Nederländerna, dit hon flyttade efter att ha gått Trä — form och design på 
Nyckelviksskolan 2012-13. Design Academy eindhoven är en skola med ett 
brett designbegrepp med fokus på konceptbyggande och de examinerade 
jobbar med allt ifrån traditionell formgivning så som t ex industridesign, mode, 
grafisk design och inredningsarkitektur till att arbeta som bland annat fristående 
konstnärer, trendforecasters och kuratorer.

• Måndag 8 februari 2021  
universitetslektor Margareta Zetterblom och utbildningsledaren erika Blomgren 
från Textilhögskolan i Borås presenterade kandidatutbildningarna Textildesign och 
Modedesign. Det som särskiljer Textilhögskolan från andra textila utbildningar 
är bland annat tillgången till en maskinpark utöver det vanliga, liksom 
specialanpassade laboratorier och verkstäder, ateljéer, sysalar och datasalar. 
Där finns en unik kombination av olika kompetenser inom hela textilområdet, 
alltifrån hantverk och design till teknik, produktion, ekonomi och marknadsföring. 

• Tisdag 23 mars 2021 
Studierektor på Gerlesborgsskolan i Stockholm, katarina Nitsch presenterade 
konstnärlig grundutbildning på Gerlesborgsskolan som finns både i Stockholm 
och i Bohuslän.

• Tisdag 20 april 2021  
rektor på konstskolan Basis i Stockholm, Maria Saveland presenterade två 
studiemedelsberättigade heltidsutbildningar som skolan bedriver: Fördjupad 
konstnärlig grundutbildning och inredning och design. Alla skolans lärare är 
yrkesverksamma konstnärer och designers. undervisningen är samlad i en 
inspirerande miljö i ett stort 1700-tals hus på Södermalm.



Kompetensutveckling för personalen
i lärarnas arbetstidsavtal finns utrymme (10%) för eget konstnärligt arbete.  
Det finns även viss möjlighet för skolans personal att söka medel för kompetens-
utveckling till exempel kursavgifter, studielitteratur eller mindre studieresor.

under föregående verksamhetsår har det hållits en kurs i digitala verktyg för 
intresserade lärare. kursen gav en introduktion till CAD-programmet Fusion 
360 (som är gratis för utbildningssyfte) samt en genomgång av skolans 
3D-skrivare och mjukvaran som styr dem. lärare har varit helena kågebrandt 
som även undervisar på utbildningen Metallformgivning inom samma område. 
Denna kurs är en fortbildningskurs för lärare på skolan som är intresserade av 
3D-modellering. kursen har hållits online och ska kompletteras med praktiska 
verkstadsmoment under höstterminen 2021.

läsårets studiedagar har haft följande innehåll. Samtliga har bedrivits online:

uNDerv iSNiNGSSiTuAT iONeN uNDer COviD -19,  
29 SePTeMBer 2020
Anpassningar och möjligheter för komplettering vid missade kursmoment på 
grund av sjukdom eller restriktioner. lärarna arbetade ämnesvis utifrån följande 
frågeställningar: 

• Hur kan komplettering ske hemma? Avser komplettering online för pågående 
eller avslutad kurs där studerande eller lärare inte kan vara på plats.

• Hur ska en studerande kunna tillägna sig den kunskap som man förväntas få i 
skolan utan att vara på plats? vad är en rimlig omfattning i förhållande till kvalitet? 

• Skapa kompletteringsuppgifter som studerande kan göra i skolans verkstäder i 
efterhand. exempel: ”rumslig uppfattning”, “Färg på form och förhållande mellan 
dessa”, “Teckning, ett sätt att tänka”, “Skulptur för trångbodda”, “2D till 3D och 
tillbaks igen” ,“Fibrer i alla riktningar”, “kroki online”. 

Sverker Sörl iN FörelÄSTe uT i FrÅN S iN BOk  
T i l l  b i ldningEns försVAr:  dEn sVÅrA KonsTEn ATT  VETA 
T i l lsAMMAns ,  26 NOveMBer (hAlvDAG) 
idéhistorikern och författaren Sverker Sörlin blev professor vid umeå universitet 
1993. Sedan 2007 är han professor vid Avdelningen för historiska studier av 
teknik, vetenskap och miljö på kungliga Tekniska högskolan (kTh) i Stockholm.

GruPPDYNAMik OCh uTveCkl iNGSFASer,  17 MArS 2021
Samtalspunkter kring undervisning, tema och läsårets cykler. Planering av Open 
studios (skolans interna vårutställning).
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Samarbete inom FRIKS
Följande 35 skolor har varit medlemmar under verksamhetsåret: 
Animationsakademin, Arkitekturskolan SThlM, Art College, Balettakademin, Basis 
konstskola, Calle Flygares teaterskola, Capellagården, Dômen konstskola, erik 
Sahlström institutet , Falkenbergs konstskola, Formakademin, Fryshuset danscenter, 
Gerlesborgsskolan, Grafikskolan, Göteborgs konstskola, hv skola, idun lovén, 
konstskolan Stockholm, kulturama, kv konstskola, lunds konst/designskola, 
Musikinstrumentakademin, Nyckelviksskolan, Pernbys målarskola, Stenebyskolan, 
Skara skolscen, Stockholms Tillskärarakademi, Sätergläntan institutet för slöjd 
och hantverk, Tillskärarakademin i Göteborg, Tillskärarakademin Malmö, umeå 
konstskola, vadstena sång- och pianoakademi, västerås konstskola, örebro 
konstskola, österlenskolan för konst och design. FrikS nyaste medlem är Skara 
skolscen.

FrikS styrelse har bestått av följande personer: Cecilia Darle (Nyckelviksskolan) 
ordf, Dag Bjaaland (Stenebyskolan) vice ordf, Cecilia Cavefors (lunds konst/
designskola) kassör. ledamöter: Tove Marklund (Folkuniversitet Sthlm), Anna Persson 
(Dômen konstskola), karolina holmlund (Folkuniversitet Sthm). Suppleanter: Monika 
Jönsson (Sätergläntan) och Sofia höfvner Skogh (Tillskärarakademin i Göteborg). 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten via videolänk.

under rådande pandemi har det inte varit möjligt att ha fysiska möten. Årsmötet 
ägde rum den 10 oktober 2020 via Zoom och skolledarutbildningen 2021 som i 
ordinarie verksamhetsår äger rum under feb-mars sköts på framtiden FrikS styrelse 
har sedan två år regelbundna och fruktbara dialogmöten med representanter från 
Myndigheten för yrkeshögskolan 3-4 ggr/år, så även detta år under covid–19.

Förutsättningarna på respektive skola att anpassa utbildningsverksamheten 
under covid-19 har varierat utifrån geografiskt läge, verksamhetens inriktning, 
utbildningarnas karaktär och andra faktorer, men ingen har gått opåverkad ur 
den ökande smittspridningen hösten 2020 med påföljande anpassningar och 
ad-hoc lösningar. FrikS medlemmar har haft ett betydligt tätare utbyte via mejl 
än i vanliga fall där handlingsplaner och hantering av olika direktiv har kunnat 
diskuteras. Många har bidragit med goda råd och inte minst uppmuntrande 
tillrop under ett mycket prövande år. Ännu är det för tidigt att yttra sig om vilka 
konsekvenser den haltande tillvaron från mars 2020 och framåt kommer att få.

Arbetsgruppen för international Art school day har inte arbetat med frågan 
under verksamhetsåret. På årsmötet 2020 föreslogs att eftersträva att utifrån 
egna förutsättningar samverka med gymnasieskolor kring denna dag och 
genomföra olika typer av manifestationer den 11 november som är den nordiska 
klimatdagen.
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Kontakter med Myndigheten för yrkeshögskolan 

AvSTÄMNiNGSMöTeN ANGÅeNDe PANDeMiN
under verksamhetsåret har det på Myndigheten för yrkeshögskolans initiativ 
fortsatt hållits regelbundna avstämningsmöten med myndighetens generaldirektör 
Thomas Persson, enhetscheferna eva-lena kopparvik och Jenny Twana samt 
utredare emma Gunillasson. Från utbildningsanordnarnas håll har Gunnar 
Danielsson, rektor på Folkuniversitetet och chef för region öst samt Cecilia Darle, 
rektor för Nyckelviksskolan och ordförande i FrikS deltagit i dessa möten.

Mötena har hållits ungefär var sjätte vecka och har i hög grad handlat om att 
hålla MYh underrättad om situationen för konst- och kulturutbildningar och smala 
Yh-utbildningar under pandemin. Återkommande frågor har exempelvis varit 
skolornas farhågor kring ekonomi, söktryck, marknadsföring samt eventuella 
reklamationsärenden med följande juridiska processer.

D iAlOGMöTeN
vid tre tillfällen under verksamhetsåret har det hållits dialogmöten med 
representanter från Myndigheten för yrkeshögskolan och FrikS styrelse.

i mötet den 20 oktober 2020 berättade MYh om den tillsyn av betyg eller 
intyg, utbildningsbevis och dokumentation av studieresultat som genomförts av 
tio utbildningsanordnare. Granskningen visade på en del brister som riskerar de 
studerandes rättssäkerhet. ett råd är att ta del av stödmaterial som är framtaget, 
det kan också vara behov av utbildning och det diagnostiska kvalitetsverktyget. 
Andra frågor som diskuterades var Coronaläget, distansundervisning och olika 
former av kollegialt lärande.

Mötet den 10 december 2020 behandlade SCBs rapport Utbildningsbakgrund 
och social bakgrund för studerande på konst och kulturutbildningar. Den visade 
att hälften av de studerande inom kulturarvsområdet har en eftergymnasial 
utbildning ofta inom humaniora och konst. Många studerande har högutbildade 
föräldrar, vilket vara vanligast inom bild- och formkonst. Skillnaderna mellan 
könen var inte så stor, medan det är svårt att uttala sig om utlandsfödda 
utifrån den statistiska analysen. Studieavgiften och brist på konst och kultur i 
grundskolan anses påverka ansökningarna. en annan fråga var om nyttjandet 
av årsplatser. Generellt sett utnyttjas knappt 80% av platserna. Orsaken var 
få sökande, avhopp och studieavbrott och inställda omgångar. Även här 
påverkade studieavgiften hur platserna nyttjades. här efterfrågades nytänkande 
och ökad flexibilitet för att sammantaget fylla platserna. Dessa möten uppskattas 
från både FrikS och MYh och kommer att återupptas som fysiska möten efter 
Coronapandemin.
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i april 2021 handlade dialogmötet om insamling av uppgifter från studerande, 
digitalt inrapporteringssystem samt ett nytt självvärderingsverktyg till vilket några 
från styrelsen anmälde sig som “testpatrull”.

eNkÄT OM MOMSFrÅGAN eFTer  NYA reGler FrÅN 
SkATTeverkeT
ett flertal utbildningsanordnare har ombetts besvara en enkät från MYh 
angående andelen konsulter (gästlärare och -föreläsare) på våra utbildningar.

Bakgrund: Skatteverket anpassar sina regler gentemot en eu-standard.  
Det innebär att alla externa tjänster, d v s konsulter och för vår del gästlärare ska 
fakturera med moms. Det undantag som undervisning har haft kommer därför 
inte att gälla. konst- och kulturutbildningarna har en pågående diskussion med 
MYh om att få kompensation för den ökade kostnaden som det medför. 

Förutom ökade kostnader får det till följd att kvaliteten hotas när vi inte kan anlita 
specifika kompetenser och att många utövande konstnärer och formgivare får 
färre uppdrag.

Kontakter med departement
FrikS styrelse lämnade in en skrivelse till statssekreterare kristina Persdotter på 
utbildningsdepartementet och helene öberg på kulturdepartementet den  
9 februari 2021. Skrivelsen var en vädjan om att även inkludera våra 
utbildningar i krisstödet som betalades ut till kulturutövare på grund av 
pandemin. Därefter blev FrikS styrelse inbjudna till ett digitalt möte genom 
departementssekreterare Christina Månberg. 

Från utbildningsdepartementet medverkade tjänstemän från gymnasie- och 
vuxenutbildningsenheten (som ansvarar för konst- och kulturutbildning samt 
Yrkeshögskolan) och från kulturdepartementet medverkade tjänstemän från 
enheten för konstarterna och enheten för kulturarv och livsmiljö.

Från FrikS styrelse medverkade Sofia höfvner Skogh från Tillskärarakademin i 
Göteborg, Monika Jönsson från Sätergläntan, Dag Bjaaland från Stenebyskolan 
samt Cecilia Darle från Nyckelviksskolan.

vi ombads att återkomma med en ekonomisk kalkyl kring våra kostnader, 
därefter hörde vi ingenting förrän i juni 2021 då vi fick beskedet att 
departementen uppmärksamt följer utvecklingen på våra skolor men inte avsåg 
att erbjuda krisstöd. Trots uteblivet stöd ser FrikS styrelse positivt på att vi nu har 
inlett en dialog med båda departement samtidigt eftersom våra frågor tenderar 
att hamna mellan stolar.
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Hantverkspedagogisk yrkesutbildning
under läsåret 2019-2020 gjordes en omarbetning av kursplanerna i 
de teoretiska ämnena som numera heter hantverkspedagogik 1 och 2. 
implementeringen av dessa ändringar sattes i verket för den nya årskurs 
1 läsåret 2020-21 på utbildningen medan de “gamla” kursplanerna i 
psykologi, pedagogik och socialt arbete slutfördes i årskurs 2. inför Wibeke 
Möller Nielsens pensionsavgång i oktober 2020 kontrakterades konstantinos 
Prodromou och helén knutes Nyqvist som lärare i hantverkspedagogik 1 vid 
läsårsstarten 2020-21. 

Strax före juluppehållet 2020 tillträdde läraren på kulturskolan och 
bildpedagogen, Anna Johansson för att ersätta konstantinos Prodromou som fått 
en tjänst på Gävle högskola. Skolan har valt att ge Anna fortsatt förtroende att 
undervisa i kurserna hantverkspedagogik 1 och 2 tillsammans med bland annat 
helen knutes Nyqvist och andra gästlärare under kommande två läsår. Samtidigt 
pågår en genomlysning av utbildningen inför kommande ansökan om förnyade 
statsbidrag i kontakt med MYh. 

Petra holmberg (intendent på östasiatiska museet) hade en workshop i naturfärgning med 
hantverkspedagogisk yrkesutbildning årskurs 2 i mars 2021. Foto: leyun Wang
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Verksamhetsplan 2021-24
i juni 2021 antog skolans styrelse ny verksamhetsplan för perioden 2021-24.  
i denna lades det till ett sjunde målområde som tillägg till de tidigare: 
 
i T– iNveSTer iNGSPlAN
under de senaste fem åren har skolan genomfört kraftfulla förstärkningar på  
iT-sidan. Det är idag en självklarhet på skolan att digitala metoder är ett 
vardagligt verktyg bland många andra. vi har även ökat inslagen av kurser i 
specifika program för både två- och tredimensionell gestaltning liksom foto, film 
och animering. läs mer om detta i kapitlet skolans iT-miljö. 

Skolan behöver lyfta blicken och få en samlad bild av nuvarande resurser och 
kommande behov samt analysera kostnader för fortsatta investeringar på iT–sidan. 
vi behöver även definiera olika aspekter av skolans digitala miljö – såväl infrastruktur 
(fiber, skrivare, nätverk, telefoni) som framtida inriktningar i utbildningarna.  

Det vi uppfyllt gällande de övriga målen i verksamhetsplanen för verksamhetsåret 
2020-21 är till exempel: 

• Driftsatt ett nytt energisystem med hållbar bergvärme och solenergi för 
uppvärmning och ventilation 

• Verkat för att kraftfullt sänka skolans kostnader för IT- och skrivare genom ny 
upphandling  

• Utvecklat närvaron på Instagram med live-streaming från olika verkstäder och 
ateljéer, projekt och utställningar

• Utvecklat former för digitala informationsträffar med stor geografisk spridning 
via videolänk 

• Stärkt den digitala uppbyggnaden ytterligare med förbättringar av plattform, 
bokningssystem och struktur för den digitala Nyckelviksskolan 

• Haft dialog med politiker och tjänstemän inom Utbildningsdepartementet 
och kulturdepartementet gällande krisstöd under pandemin tillsammans med 
representanter från FrikS 

• Färdigställt publikationen ”Splendid isolation 62 dagar” och distribuerat den 
till samtliga medverkande och ett hundratal andra intressenter 

• Startat upp alumniverksamhet med gruppen ”Konkreta alumner” i samarbete 
med ledningsgruppen 

vi har däremot inte kommit så långt som vi önskat när det gäller stipendiearbetet 
och samverkan med Botkyrka kommun. Även frågor om utveckling av våra 
utbildningar har fått stå tillbaka under pandemiåret.  



Kommunikation och marknadsföring

Nyckelviksskolan hade i samband med ansökningsomgången 2020 överträffat 
det långsiktiga målsättningen att ha minst 4 sökande per plats i genomsnitt, med 
hela 4,4 sökande per plats. visserligen har skolans olika utbildningar varierande 
söktryck, men det var likväl ett mycket positivt resultat. Antalet sökande påverkas 
av konjunkturen. Coronakrisen tycks omedelbart ha fått fler att söka sig till skolan. 
vid ansökningsomgången 2021 var det genomsnittliga söktrycket åter nere 
på 3,3 sökande per plats. Det finns fortsatt skäl att mycket aktivt arbeta med 
rekrytering av nya studerande.

MÄSSOr,  uTSTÄl lNiNGAr OCh eveNeMANG
verksamhetsåret 2020-21 har var präglat av andra och tredje vågen av 
covid-19 och det påverkade också de utåtriktade satsningarna. här följer en 
kronologisk redogörelse för de olika utåtriktade satsningar Nyckelviksskolan har 
gjort i form att medverkan vid mässor, olika slags evenemang och utställningar.

Nyckelviksskolan deltog på fyra digitala mässor! Först ut var vi en del av 
kreativa Torgets digitala monter på kunskap & Framtid onsdag till torsdag  
18-19 november 2020. kreativa Torget utgörs av några konst- och hantverks-
skolor – Nyckelviksskolan, Gerlesborgsskolan, Tillskärarakademin i Göteborg, 
Sätergläntan, Dômen konstskola samt Stenebyskolan. Besökare kunde chatta 
med oss, informera sig och se seminarier. 

Sedan hade vi en egen digital monter under SACO Studentmässa tisdag till 
fredag 24-27 november 2020! vi hade två chattkanaler igång. Det fanns 
information, en film och ett webbinarium att ta del av. inför mässan fick vi 
exempelvis lära oss hur man sköter en chattbot (datorprogram som simulerar 
mänsklig kommunikation).

Nyckelviksskolan hade även en digital monter på rekryteringsmässan Bazaren 
torsdag och fredag 3-4 december 2020. 

utbildningen Trä — form och design visade ett stolsprojekt i Nyckelviksskolans 
digitala monter i Greenhouse som är en del av Stockholm Furniture Fair. Deras 
lärare, Joel hurlburt gjorde också en kortfilm om projektet. Filmen var också med 
i montern. i skrivande stund är montern fortfarande tillgänglig: https://www.
greenhousedesign.se/design-school/nyckelviksskolan

vi som medverkade upplevde att dessa digitala mässor gav ett obetydligt 
resultat. Framför allt var det mycket svårare att få direktkontakt med potentiella 
sökande. kort sagt, responsen var obefintlig.
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utställningen Hög grad händer visas fortfarande i november 2021 på Tekniska 
museet som en pendang i den större utställningen Hyper Human, som öppnade 
lördag den 21 mars 2020. Att utställningen står kvar berättar om vilken nivå 
den håller. De studerande på Textil form och keramisk form 2020-21gjorde 
tillsammans konstnärliga gestaltningar som tog avstamp ur förhållandet mellan 
människan och den snabba tekniska utvecklingen av artificiell intelligens, 
superdatorer och robotar. lärarna Sara Casten Carlberg, Mari Pårup och lars 
Brunström har hållit i detta projekt i samarbete med Tekniska museet.

kuratoriska teamet bestod av ett tiotal studerande som på eget initiativ 
organiserade en formidabel utställning under titeln ”körsbärsplockning” 
början av påskhelgen 1–3 april rum i eric ericsonhallen på Skeppsholmen 
(fd Skeppsholmskyrkan mittemot Moderna Museet). Cirka 75 studerande från 
skolans olika utbildningar visade arbeten i skulptur, keramik, vävning, textiltryck, 
metall, trä, grafik, teckning och måleri. Såväl logistik som hängning var 
professionell. utställningen visas också fortfarande digitalt på Nyckelviksskolans 
webbsida: https://korsbarsplockning.nyckelviksskolan.se/

en utställning växte successivt fram under maj månad 2021 i två skyltfönster i 
den långa gången utanför hornstulls tunnelbanestation. Från att ha börjat som 
tomma montrar med en pall, en stol med en målarskjorta och ett staffli fylldes de 
gradvis med arbeten och verk av cirka 55 studerande. utställningen stod kvar 
till söndagen den 30 maj 2021. utställningen väckte positiva reaktioner bland 
förbipasserade som också återkom för att följa förloppet.

SOCiAlA MeDier  OCh ANDrA P lATTFOrMAr
instagram är det sociala medium som Nyckelviksskolan satsar på. Skolans konto 
har mer än 2000 följare. På instagram kan vi tillåta oss att vara mer spontana 
och lekfulla än exempelvis på vår webbsida. Dels delar vi dagligen under 
händelser allt som våra studerande delar då de taggar Nyckelviksskolan som 
namn eller plats och dels delar vi det som publiceras på olika utbildningars 
instagram-konton. varje vecka läggs inlägg upp som visar de studerande 
arbeten, vardagen på skolan eller evenemang. Sedan mars 2021 och drygt två 
månader framåt gjorde också kommunikationsansvarig Magnus Svensson varje 
vecka livestreams från olika verkstäder och ateljéer där han försökte fånga såväl 
miljö som arbete och intervjua studerande. 

vi satsade på att göra tre nya reklamfilmer för Nyckelviksskolan med Sebastian 
Johansson Micci och ivan Gedin. De gjorde reklam- och intervjufilmer för 
skolan 2019 och nöjda som vi var ville vi jobba med Sebastian och ivan igen. 
Sebastian gick Färg, form och hantverk 2015-16 och våren 2020 tog han 
kandidatexamen i Film på Akademi valand i Göteborg. ivan tog examen i 
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överst till vänster: från utställningen ”körsbärsplockning” 
i eric ericsonhallen på Skeppsholmen 1-3 april 2021. i 
förgrund syns ”Den osynliga tigern” av Neil Bhat, Färg, 
form och hantverk

överst till höger: stillbild från en av reklamfilmerna för 
Nyckelviksskolan av Sebastian Johansson Micci och 
ivan Gedin 

Till höger, ovan: från digitala montern på Greenhouse 
som Trä – form och design medverkade i 

Till höger, nedan: ”Svan”, pappersskulptur av Olivia 
ljung, Färg, form och hantverk som ställdes ut på 
”körsbärsplockning”

Nedan till vänster: omslaget till ”Splendid isolation 
– 62 dagar” gjordes av Johanna Bergkvist, Bild och 
grafisk form 2019-20

Nedan till höger: inlägg på Nyckelviksskolans instagram

Nederst: ett av skyltfönstren utanför hornstulls tunnelbane-
station samt en detalj ur skyltfönstret



visuell kommunikation på Beckmans Designhögskola vårterminen 2021. Denna 
gång tog de ett nytt grepp där de lät studerande filma med kamerahjälm och 
redigerade detta till energiska små filmer med snabba, sömlösa klipp mellan 
tandborstningen och frukosten hemma, tunnelbaneresa till skolan och arbetet 
i verkstaden och ateljén. Filmerna hittar du bland annat på Nyckelviksskolans 
kanal på YouTube.

Nyckelviksskolan är med i Studentum och våra utbildningar är sökbara där, vilket 
genererar flera hundra intresseanmälningar per år. Fler och fler besöker våra 
sidor där och skickar intresseanmälningar till oss. Studentum är idag Sveriges 
ledande internetportal för eftergymnasiala studier. 

B i lDPreSeNTAT iONer OM NYCkelv ikSSkOlAN OCh DeSS 
uTB i lDNiNGAr
under detta covid-år kunde vi endast i ett fåtal fall göra informationsbesök 
på skolor eller ta emot studiebesök. istället gjorde vi bildpresentationer och 
berättade om Nyckelviksskolan och dess utbildningar via Google Meets, 
Google hangouts, Zoom och Teams. vi skickade erbjudandet om sådana 
presentationer till lärare, studievägledare och rektorer över hela landet. På så sätt 
nådde vi också studerande på skolor som vi tidigare inte hade haft kontakt med.
 
under verksamhetsåret presenterade vi Nyckelviksskolan och dess utbildningar 
för följande skolor: 

• Anna Whitlocks gymnasium, estetiska programmet (Stockholm) 

• Södra Latins gymnasium, estetiska programmet (Stockholm)

• Jakobsbergs folkhögskolan, konstlinjen (Järfälla)

• Fryshusets gymnasium, estetiska programmet (Stockholm)

• Lugnetgymnasiet, estetiska programmet (Falun)

• Fridhems Folkhögskola, Grafisk design (Svalöv) 

• Nicolaiskolan, estetiska programmet (Helsingborg)

• Uppsala Estetiska gymnasium, estetiska programmet (Uppsala)

• Globala gymnasiet, estetiska programmet (Stockholm)

• Brinellgymnasiet, estetiska programmet (Nässjö)

• S:t Martins gymnasium, hantverksprogrammet – textil design (Sundbyberg) 

• Upplands-Brogymnasiet, teknikprogrammet – design och produktutveckling 
(upplands-Bro)

• Järfälla gymnasium, estetiska programmet (Järfälla)

36 (57)



37 (57)

BOkeN ”SPleNDiD iSOlAT iON 62 DAGAr”
Påtvingad ensamhet eller splendid isolation? Ofta mår kreativt arbete bra av 
begränsningar. När Nyckelviksskolan fick övergå till distansundervisning i mars 
2020, mitt under vårterminen, fick vi testa detta till det yttersta! vad gör den 
som går på konst- och designskola när det inte går att hyvla, svetsa, trycka 
och bränna keramik hemma i köket? Jo, precis som konstnärer och formgivare 
fått hålla på i alla tider tvingas man se begränsning som en utmaning, vara 
lösningsinriktad och se möjligheter även i otippade material och uppgifter. 
Gärna med lite humor, poesi och glimten i ögat trots att där kanske också glittrar 
en och annan tår.

i boken ”Splendid isolation 62 dagar” kan man ta del av hur du bygger 
din egen la Sagrada Familia av bränt socker eller idkar friluftsmåleri i en 
pizzakartong. visst är det lätt att vilja hylla dem som Gör – även då vardagen 
ställs på ända! Boken är också en hyllning till skissen och utkastet. Till det snabbt 
formulerade, energiska första försöket som så ofta utgör starten på en vindlande 
arbetsprocess.

44 studerande som gick läsåret 2019-20 medverkade i boken. Cecilia 
Darle (rektor på Nyckelviksskolan), Annie lindberg (tf museichef på Skissernas 
museum), Andreas Nobel (professor i möbeldesign, Malmstens liu), Oscar 
Guermouche (konstnär), Annika heed (konstnär och lärare i skulptur, 
Nyckelviksskolan), roxy Farhat (konstnär) samt Therése lager (studerande på 
Nyckelviksskolan läsåret 2019-20) skrev med utgångspunkt från olika verk i 
boken. redaktör är kristina Bength och grafisk formgivare är Mikael Jacobsson.

Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne samt estrid ericsons stiftelse bidrog med 
sammanlagt 45 000 kronor till att finansiera boken. ”Splendid isolation 62 
dagar” levererades till Nyckelviksskolan i början av juni 2021 i en upplaga på 
900 exemplar.
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Hur har våra sökande hört talas om Nyckelviksskolan? 
De tre senaste åren har de sökande i ansökningsformuläret fått svara på frågan: 
Hur fick du kännedom om nyckelviksskolan? (Vi är helt enkelt nyfikna.) 

kännedomen om Nyckelviksskolan kan komma från olika håll som sammanfaller 
och personer fick lust att söka. här är storleksförhållande i procent bland de 
sökande vid ansökningsomgången våren 2021:

• Vänner och bekanta (36,9 %), 

• Familj, släkt och vänner till familj (15,9 %), 

• Lärare, SYV, kurator eller genom utbildningen (16,0 %), 

• Internet – Google, sociala medier, utbildningssajter som Studentum (16,0 %),

• Öppen dörr, mässor, vårutställning, introduktionskurs, konstkurs för barn och  
    skolungdom (3,5 %), 

• Informationsbesök eller studiebesök (3,4 %) 

• Rykte i branschen, förebilder som gått på skolan, genom jobbet (8,2 %)

Om vi jämför med 2019 och 2020 så har andelen som hittat till oss genom 
internet ökat. Också de som fick rekommendationer och tips om oss genom 
utbildningen man gått på, lärare och studie- och yrkesvägledare, har ökat något. 
Detta måste innebära att vi når ut till nya målgrupper. 

Andelen som fått reda på Nyckelviksskolan genom vänner och bekanta samt 
genom syskon, föräldrar, släkt eller vänner till familjen har minskat. Slutligen 
har andelen sökande som vi har nått genom mässor, utställningar och andra 
evenemang har minskat något sista året och det beror på covid-19.
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Rekrytering, mångfald och representation
Nyckelviksskolan bedriver sedan lång tid uppsökande verksamhet där vi 
eftersträvar samarbeten med stadsdelar och skolor från vilka vi saknar sökande. 
Skolan vill i högre grad avspegla samhället både etniskt, åldersmässigt, 
geografiskt och socialt. Detta är inte bara en prioriterad fråga hos skolledning 
och styrelse utan även bland skolans studerande. 

Sedan fyra år tillbaka har vi riktat in oss på Botkyrka kommun som har fyra 
gymnasieskolor, en konsthall samt en bred och ambitiös kulturpolitik riktad mot 
unga. vi eftersträvar en långsiktig relation till olika områden i kommunen som 
på olika sätt kan sätta oss i kontakt med unga intresserade. vi vill förmedla 
information om hur Nyckelviksskolan kan vara en väg till många yrkesvägar till 
såväl tänkbara sökande som deras föräldrar. vi vill till exempel slå ett slag för de 
ökade möjligheterna att finna yrkesvägar i korsningen mellan konst och teknik. 

På årsstämman för Föreningen Nyckelviksskolan togs beslut att starta en 
stipendiestiftelse till hertha Olivets minne med avsikten att möjliggöra ekonomiskt 
stöd för terminsavgiften. Till en början för elever från Botkyrkas gymnasieskolor 
eller unga personer skrivna i Botkyrka. Den nuvarande styrelsen har beslutat att 
tillsvidare starta ett ”snabbspår” genom att instifta ett stipendium där skolan till 
en början skjuter till medel för en till två personers terminsavgifter som ett sätt att 
påbörja arbetet.
 

Var kommer våra sökande från?
ur ansökningarna till läsåret 2020-21 samt 2021-22 har kommunikations-
ansvarig Magnus Svensson hämtat uppgifter om gymnasieutbildning från 
samtliga sökande (oavsett vilket år man har tagit studenten) och sammanställt 
detta. Den sökande anger i ett fält i ansökningsformuläret uppgifter om Tidigare 
utbildningar och laddar även upp ett betygsdokument från gymnasiet.

Man kan tydligen se att det är gymnasieskolor i Stockholms innerstad toppar 
listan, främst i fallande ordning: Södra latins gymnasium, viktor rydbergs 
gymnasium, Globala gymnasiet, kulturama gymnasium, värmdö gymnasium och 
Anna Whitlocks gymnasium. 

överhuvudtaget kommer en överväldigande majoritet av de sökande från 
Stockholms län (72,8 %, baserat på ansökningsomgången 2020), övriga 
Sverige (21,4 %) och utlandet (5,8 %).

Om man ser till gymnasieprogrammet så har de sökande främst gått olika 
inriktningar av estetiska programmet (ca 40 %), Samhällsvetenskapligt program 
(ca 25 %) och Naturvetenskapligt program (drygt 10 %).
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Externa samarbeten 
Förutom tidigare nämnda samarbeten med andra fria konstnärliga och 
hantverksmässiga utbildningar inom FrikS och Botkyrka kommun så samarbetar 
vi med lidingö Stad. vi får låna Gustaf Dalén-salen i lidingö Stadshus för 
våra föreläsningar mot att allmänheten också är välkommen att närvara vid 
föreläsningarna.

i september 2020 hjälpte studerande på Textil form att bygga installationerna av 
färgsprakande syntetiskt hår åt den isländska konstnären Shoplifter (hrafnhildur 
Arnardóttir) som under hösten hade en utställning, Chromo Zones i det 
nyrenoverade kulturhuset Stadsteatern.

Tillsammans med Botlkyrka konsthall anordnade skolan en informationsträff för 
intresserade personer. Den ägde rum på Botkyrka konsthall lördag 13 mars 
2021, deltagande var förutom rektor Cecilia Darle utbildningsledare på Bild och 
grafisk form, Shabnam Faraee, hantverkspedagogstuderande Shayenn Osario, 
konsthallschef Miriam Andersson Blecher och Mikael Nyström. Mikael arbetar 
med att skapa tillfällen och plattformar för unga vuxna att utveckla sina kunskaper 
inom konst, design och olika former av skapande. han är även projektledare för 
nätverket Färgsättarna.

vi lyckades absolut inte med denna satsning och fick inga nya sökande från 
Botkyrka, men ser ändå goda erfarenheter av samarbetet med konsthallen där 
skolans hantverkspedagogstuderande haft praktik och hållit i sommarkollo. 

Intern kommunikation 
inför skolstarten till läsåret 2020-21 förbättrades den digitala strukturen för 
skolan. Samtlig personal och alla studerande har ett nyckelviksskolekonto med 
en mejladress på Microsoft 365 så att man – var man än är – har tillgång till 
webbaserade Office-program av senaste versionen: Word, excel, PowerPoint och 
Outlook. Man får ett väl tilltaget molnbaserat lagringsutrymme genom OneDrive för 
de arbeten de gör på skolan. 

Microsoft 365 omfattar framför allt Teams har som har gruppchatt, video-
konferenser, filhantering och andra samarbetsstödverktyg. varje klass / grupp 
har ett eget team där undervisning kan bedrivas digitalt. Men även personalen, 
elevkåren och andra grupper för samverkan har egna teams. 

i mars 2021 lanserades också ett nytt, användarvänligt bokningssystem för teknik 
och lokaler. Detta utvecklades av konsulten Tapio Mäntyranta på lexicon. han är 
också ett stöd som vi kan ta hjälp vid frågor om alla dessa digitala verktyg.



Nyckelviksskolans lokaler och teknik 

Lokaler 
Ytskikt gjordes vid i ekonomiansvarigs och rektors kontorsrum under sommaren 
2020. Fönstertätarna AB från lidingö fortsatte sitt arbete med fönsterunderhåll 
i de olika husen under hösten 2020, kring kansliet på Granvägen 1 samt 
fönsterpartierna till trapphuset på Granvägen 3. i övrigt har det stora 
energiprojektet dominerat.

Nytt energisystem  
ronnie Wendelius som ansvarar för skolans fastigheter har tillsammans med 
Åke Wilén, extern byggkonsult, på uppdrag av styrelsen ansvarat för projektets 
utformning och genomförande. Skolan hade ett avtal med enstar som entreprenör 
för hela energiprojektet. egentligen var det en s k samverkansentreprenad, även 
kallad partnering, som innebär att skolan själva agerade byggherre i nära 
samverkan med enstar AB.

i augusti 2020 borrades tolv 245 meter djupa hål för köldbärarvätska för 
bergvärmesystemet mellan Granvägen 1 och 3. Borrningen var klar strax före 
skolstarten 2020. Samtidigt grävdes och anlades en kulvert och hål togs upp i 
grunden till de berörda byggnaderna för sammankoppla all teknik och värme 
för att slå samman två undercentralen till en. Det medför en säkrare drift. Tack 
vare denna fusion kunde skolan säga upp ett vattenabonnemang samt ett 
elabonnemang.

i oktober 2020 startade rörinstallationerna i båda byggnaderna. Parallellt 
gjordes eldragningarna för det nya energisystemet. 

vid årsskiftet levererades två huvudventilationsaggregat till byggnaderna och 
ventilationsrör kopplades på in i ventilationsutrymmena. Nya ventilationskanaler 
installerades i uppehållsutrymmena i souterrängplanet (Grottan) på 
Granvägen 1, en åtgärd som var tvungen att genomföras efter dispens från 
föregående Ovk-protokoll 2016. i början av året 2021 gicks skolans äldre 
ventilationsaggregat igenom och filter byttes. i mars 2021 genomfördes en 
obligatorisk ventilationskontroll (Ovk) samtidigt som injustering gjordes. Skolan 
fick med beröm godkänt.

i januari och februari 2021 installerades alla komponenter i den nya 
undercentralen – exempelvis pumpar, ackumulatortankar, reserv-elpanna, styrskåp, 
elskåp, shuntar, cirkulationspumpar, styrmotorer, expansionskärl samt avgassystem.

i slutet av mars 2021 stängdes det ena elabonnemanget och i mitten av maj 
2021 stängdes det ena vattenabonnemanget.

41 (57)



Fastighetsutveckling 
Skolans styrelse har under vårterminen 2021 tagit stora kliv framåt för att gå 
vidare med programhandlingen från Marge Arkitekter.  

under våren 2021 förberedde styrelsen arbetet med en skarp förstudie 
som ligger till grund för beslutsunderlag till årsstämman tillsammans med en 
bygglovshandling. Fastighetsutskottet intervjuade under sommaren två tänkbara 
projektledare till arbetet med förstudien och valde därefter Michael lundahl från 
Projektform AB till uppdraget. Samtidigt bildades en styrgrupp med erik Westin, 
Åsa Conradsson, hans Murman, ronnie Wendelius och Cecilia Darle som 
tillsammans med Michael lundahl haft kontinuerliga avstämningsmöten.  

Då höstterminen startade bildades en arbetsgrupp med lärarna Filippa von 
krusenstjerna och Ylva W Franzén som tillsammans med projektledaren 
och Marge Arkitekter sett över programhandlingen en sista gång. Samtidigt 
påbörjades en inventering av kommande större poster i underhållsplanen för att 
kartlägga framtida estimerade kostnader. en sådan är dränering av marken runt 
Granvägen 1 och restaurering av entrén.  

För mer information om fastighetsutvecklingen detta verksamhetsår, se förordet 
samt ordförande Erik Westin berättar om styrelsens arbete.  
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i april 2021 drogs installationerna av 76 solpaneler igång (med vardera en 
effekt på 28,5 kW) på taket till tillbyggnaden av Granvägen 1.

Den 14 maj 2021 slutbesiktigades värmesystemet och godkändes. Två veckor 
senare driftsattes och slutbesiktigades solpanelinstallationen.

Detta stora arbete har medfört att vi helt och hållet har tagit bort elabonnemanget 
för Granvägen 1. Samtidigt har skolan parerat de enorma höjningarna av 
elkostnader under 2021. vi har även förberett driften av tillbyggnaden mellan av 
Granvägen 1 och 3.

visionsbild av keramikverkstaden från Marge Arkitekter
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Arbetsmiljö  
Nyckelviksskolans arbetsmiljökommitté har, förutom rektor, bestått av 
huvudskyddsombud ronnie Wendelius, lärarrepresentanter leyun Wang, Sara 
Casten Carlberg och Sofia eriksson samt studeranderepresentanter vilma 
ideberg (keramisk form) och Marie-Ann Berglund (Färg, form och hantverk). 
Arbetsmiljökommittén hade sex protokollförda möten under läsåret 2020-21. 

vid terminsstarten informerade ronnie Wendelius, ljiljana Burkic och Cecilia 
Darle samtliga klasser om brand, säkerhet, städning och återvinning.

i september 2020 hölls en 90 minuters distanskurs av Johan Söderlund från 
Svenska livräddningssällskapet (SlS) för alla studerande via Teams i första 
hjälpen vid akut, livsfarligt läge. 

Det huvudsakliga temat för arbetsmiljökommitté var åtgärder för att hindra 
smittspridning av covid-19. Zonindelningar för klasser och personal infördes vid 
läsårsstarten 2020 med separerade lunchutrymmen och toaletter. Munskydd, 
visir och handsprit tillhandahölls. husmor ljiljana Burkic utökade sina städrutiner 
med tätare desinfektion av toaletter och andra gemensamma utrymmen.
 
under vårterminen 2021 gjordes ljudmätningar i träverkstaden (både i 
handverkstaden och maskinverkstaden) på Granvägen 3 av en akustikkonsult 
från Tyréns AB. konsulten förslog åtgärder, bland annat att förstärka väggen mot 
maskinverkstaden, ett arbete som planerades att genomföras under 2021.

Skolans IT-miljö 
Skolan köpte åtta nya bärbara PC-datorer, dels för att möta behovet av datorer 
och dels för att de olika utbildningar har mer digitala kurser i 3D-modellering, 
bildbehandling och layout. Samtidigt använder de studerande i högre grad 
digitala verktyg. Samtidigt köptes även in två digitalkameror och två Tv-skärmar.

Sammanlagt hade skolan nu 24 utlåningsbara bärbara datorer som alla försågs 
med Adobe Creative Cloud-abonnemang. På alla datorer installerades CAD-
program.

i februari 2021 installerades större hårddiskar i samtliga bärbara Mac-datorer 
för att kunna rymma all mjukvara som krävs.

Det är krävande arbete att överse utlåning av teknik, återlämning, uppdateringar 
av mjukvara, byte av hårdvara, inköp, support och så vidare. Detta ansvar ha i 
mångt och mycket fallit på fastighetsansvarig ronnie Wendelius, som beräknar 
att det tar ca 25 % av hans arbetstid. Tyvärr försvann en bärbar PC  
vid läsårsslutet 2021.
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Klimat- och hållbarhetsarbete
under verksamhetsåret har vi gått i mål med en historisk satsning på att minska 
skolans klimatavtryck. Det är tillfredsställande att vi går framtiden till mötes med en 
hållbar drift med gröna förtecken och att vi fortsätter att sänka vår energiförbrukning 
avsevärt genom denna omfattande satsning på solpaneler och bergvärme.   

inför läsårsstarten 2021 har vi sortering av matavfall till biogas, separerade 
wellpapp- och gipscontainers, en sorterbar container för blandat avfall och 
förbättrade rutiner för information till personal och studerande. 

respekt för material, förståelse för dess ursprung och ett medvetet förhållningssätt 
till det egna arbetet är inga små parametrar för minskat svinn. Skolans lärare 
är generellt mycket skickliga på att förmedla det förhållningssätt som en 
yrkesverksam formgivare eller konstnär måste ha till sitt arbete och sitt material. 

klimatkris och pandemi har lett till många tankar och diskussioner kring 
materialanvändning och olika generationer av material. ett exempel är att vi 
behöver öka inslagen av redan existerande material i undervisningen. under 
vårterminen inleddes en dialog med det nystartade Materialmagasinet i 
ulvsunda. Materialmagasinet har startats av liljevalchs och har bl a Operan, 
Dramaten och Stadsteatern som medlemmar. efter avslutade utställningar och 
uppsättningar kan reglar, skivmaterial, textilier och annat som i vanliga fall 
kastas, tas om hand och säljas billigt till skolor eller utövande konstnärer.  

en arbetsgrupp för hållbarhet och miljö, bestående av lärare, bildades till 
läsårsstarten 2021. 

i maj 2021 startade en upphandlingsprocess av skolans samtliga skrivare (som 
även tjänar som kopiatorer och scannrar). Det gamla avtalet med DSolution 
löper ut 30 november 2021. Skolan ville byta ut de gamla uttjänta skrivarna 
och samtidigt kraftigt sänka leasingkostnaderna. under sommaren 2021 har fem 
leverantörer lämnat anbud.

Foto:  
Magnus Svensson



Arbetsplatsen Nyckelviksskolan

Personal 2020-2021

SkOlleDNiNG

Cecilia Darle, rektor

ADMiNiSTrAT iv  PerSONAl

Marina Sundberg, ekonomiansvarig (föräldraledig 2020-21)

Magnus Svensson, kommunikationsansvarig

TekNik -  OCh FAST iGheTSPerSONAl

ljliljana Burkic, husmor  

ronnie Wendelius, fastighetsansvarig   

lÄrAre ÄMNe    

kristina Bength Teckning och måleri     www.kristinabength.se

Jenny Bergman Textil tryck www.jennybergman.com

rolf Bergström Teckning och måleri www.rolfbergstrom.se

Jacob Blücher verkstadsassistent i trä  

lars Brunström Skulptur www.larsbrunstrom.com

Sara Casten Carlberg Textil form www.saracasten.com

Tabea Dürr  Textil form (vävning) www.lernspielmanufaktur.de

Sofia eriksson Metall www.instagram.com/sofiaerikssonstudio 

leo von euler Trä och materialstudier 

Shabnam Faraee illustration studioshabnam.com

Sarah Fast hurtigkurl Metallformgivning www.hurtigkarl.com 

  (föräldraledig t o m 2021-03-02) 

Ylva W Franzén keramik www.ylvawfranzen.com

Annika heed Skulptur www.annikaheed.se

Joel hurlburt Trä www.joelhurlburt.com

Mikael Jacobsson Bild och grafisk form www.mikaeljacobsson.se

Alexandra kern Teckning och måleri www.alexandrakern.se 

  (sjukskriven t o m 2021-02-28)

Filippa von krusenstjerna Skulptur

Ola Nilsson Trä www.ola-nilsson.se

Malin Pettersson öberg  Teckning och måleri malinpetterssonoberg.com  
  (föräldraledig fr o m 2021-01-11)
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Maya Strandberg keramik www.mayastrandberg.com

Sofia Wahl Teckning och måleri www.sofiawahl.se

leuyn Wang vävning www.wangleyun.se

Anna Åstrand Skulptur www.annaastrand.com   

v ikAr ier  OCh eXTrA reSurSer

richard G Carlsson Teckning och måleri www.richardgcarlsson.com

erika Dahlén Teckning och måleri www.erikadahlen.se

Åsa elieson Skulptur asaelieson.se

Jens enocson lärarassistent i trä

ulli evans Grafik grafiskasallskapet.se/?page_id=2907

emma hartman Teckning och måleri www.emmahartman.se

Åsa hällgren lif Teckning och måleri

Anna Johansson hantverkspedagogik 

helén knutes Nyqvist hantverkspedagogik 

Anna Nordström  Metallformgivning www.anart.se

Anna Nordström  Textil tryck www.nnnrdstrm.com

Antonios Papadopoulos ekonom

konstantinos Prodromou hantverkspedagogik (slutade 2020-12-02)

Samuel Sander Teckning och måleri www.samuelsander.com

Dimitrios Soulios ekonom

Christer Sundström keramik

Anneli Tegelberg vävassistent www.hv-textil.se/user/anneli-tegelberg

Martin Ålund Teckning och måleri www.martinalund.com
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Ämnesinriktade gästlärare och gästföreläsare 2020-2021 

FÄrG,  FOrM OCh hANTverk

Chandra Ahlsell, perspektivteckning   www.folkform.se

Martina Müntzing, porträtt    martinamuntzing.com

hanna Wik, digital portfolio, inDesign   hannawik.com

Ark iTekTur OCh DeS iGN

Chandra Ahlsell, perspektivteckning   www.folkform.se

Alvaro Campo, fotografi    www.alvarocampo.com

Per elde, arkitektur

Andreas Gaunitz, digital bildbehandling /Photoshop 

hanna Cecilia lindkvist, scenografi   cargocollective.com/hannacecilialindkvist

Bettina Nelson, designmetodik    bettinanelson.com

Teres Selberg, arkitektur     www.teres.se

hanna Wik, digital portfolio, inDesign   hannawik.com

TeXT i l  FOrM

Anna ekman, fotograf     www.annaekman.com

Andreas Gaunitz, digital portfolio, inDesign 

kerAMiSk FOrM

lena Andersson, rakubränning    www.lenaandersson.com

Maria Boij, föreläsning om figuriner / ateljébesök mariaboij.blogspot.com

erika Dahlén, essäskrivning    www.erikadahlen.se

Anna ekman, fotografi / bildbehandling / inDesign www.annaekman.com

Andreas Gaunitz, digital portfolio, inDesign

Ann-Britt haglund, glasyrkurs    www.amba.nu

linda karlsson, ateljébesök, lergrävning, 
    tillverkning av mosaik och pizzaugnsbygge  www.lindakarlsson.se

Gunilla kihlgren, glasblåsning och formgivning  www.konguro.com

Anna lerinder, gästkritiker offentligt gestaltningsprojekt  www.lerinder.se

Jonas lindholm, ateljébesök    konsthantverkarna.se/ 

       medlemsidor/jonas-lindholm/

rikard Palmquist, drejning           rikardpalmquistceramics.blogspot.se



MeTAl lFOrMGivNiNG 

Sara Borgegård, smyckeskonstnär-workshop   www.saraborgegard.se

Alvaro Campo, fotografi    www.alvarocampo.com

Fredrik ek, digital portfolio, inDesign

Åsa elmstam, teknikintroduktion och smyckekonst www.asaelmstam.se

Johanna Jensen, skrivkurs

helena kågebrand, digitala verktyg 

Anna Nordström, metallformgivning   www.anart.se

 
TrÄ –  FOrM OCh DeS iGN

Mats Aldén, möbelprojekt    aldenfurniture.com

Alvaro Campo, fotografi    www.alvarocampo.com

Daniel Daggfeldt, arborist, guidad vandring om träd

Thomas karlsson, origami, rigid och curved folding

linnéa löfquist, digital portfolio, inDesign  www.quistdesignstudio.com

Mikaela Steby Stenfalk, modellbygge & rumslig scenografi www.mikaelastebystenfalk.com

karin Törnell, gästkonstnär, offentlig konst Citybanan www.tornell.se  

hanna Wik, digital portfolio, Photoshop  hannawik.com

B i lD OCh GrAF iSk FOrM

Mihiro Burman, bokbindning / papper   www.burmanform.se

ishtar Bäcklund Dakhil, gästföreläsare illustration ishtarbacklund.art

Alvaro Campo, fotografi    www.alvarocampo.com

karin Cyrén, bildberättande    www.karincyren.se

Fredrik ek, illustrator

Cecilia enberg, screentryck    ceciliaenberg.com

Maryam Fanni, grafisk design    www.maryamfanni.se 

kerstin hanson, typografi / grafik   kerstinhanson.se

Jonas Johansson, mixed reality    jonasjohansson.se

Amanda Jonsson, gästföreläsare illustration

Jessica May underwood, gästföreläsare illustration www.jessicamayunderwood.com

Majid Modir, animation    majidmodir.com

karolina Persson, teckning 

Sara rapp Acedo, bokomslag    www.acedo.se

lotta Sjöberg, bildberättande     www.lottasjoberg.com

irene Thisner, handskrift     www.irenethisner.se

von Sven, signpainting och brush   www.vonsven.com
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Ekonomvikariat och ny lärare  
under ekonomiansvariga Marina Sundbergs föräldraledighet gav styrelsen 
redovisningsekonomerna Dimitrios Soulios och Antonios Papadopolous i 
uppdrag att ansvara för skolans ekonomi.  

Antonios och Dimitrios har varit på plats på skolan en dag i veckan för service och 
avstämning med kansli och lärare medan övrig löpande ekonomihantering har 
skett på deras kontor. De tillträdde 1 juni 2020 och arbetade till 1 oktober 2021. 
Antonios och Dimitrios är väl insatta i skolans verksamhetsområde och håller 
utbildningar i ekonomi för konstnärer inom t ex krO och kungl konsthögskolan.  

läraren på kulturskolan och bildpedagogen Anna Johansson tillträdde i 
december 2020 som vikarierande lärare i teori för hantverkspedagog-
utbildningens båda årskurser där hon tidigare tjänstgjort i samarbete med 
bl a helén knutes Nyqvist, lektor i socialpedagogik. under vårterminen 
gjordes Annas vikariat om till ett tvåårigt förordnande inom vilket hon har 
det övergripande ansvaret för planering av kurserna i hantverkspedagogik 
yrkesutbildning årskurs 1 och 2 inklusive egen undervisning och anlitande av 
gästlärare. Anna är även utbildningsledare för årskurs 2 och en stor tillgång på 
utbildningen och i lärarteamet. 

konstnären emma hartman anlitades inför läsåret 2020-2021 som vikarierande 
lärare i teckning och måleri för en av Färg, form och hantverks-grupperna. 
Glädjande nog har vi kunnat erbjuda emma en fast tjänst på 44% med start 
höstterminen 2021. 

hANTverkSPeDAGOGiSk YrkeSuTB i lDNiNG

veronica Bartha, hantverkspedagog, Aktivitetshuset Södermalm

Andreas Gaunitz, digital portfolio, inDesign

Mia Dansdotter, hantverkspedagog

Gunilla Franken, hantverkspedagog, Färingsöanstalten

Po hagström       pohagstrom.org

Petra holmberg, naturfärgning

Anna kvidal, hantverkspedagog, Aktivitetshuset Södermalm

Mari Pårup, keramik



Minnesord över konstnären och lärarkollegan Göran T Karlsson 
konstnären Göran T karlsson gick bort den 28 december 2020 efter en längre 
tids sjukdom. Göran var en kär vän och kollega och en otroligt uppskattad lärare 
i teckning och måleri på Nyckelviksskolan sedan 1995.

en lång rad studerande har vittnat om Görans inspirerande och metodiska 
undervisning i konst. han vidgade deras horisont och lät dem spänna sin båge, 
inte minst genom ämnesöverskridande samarbeten med lärarkollegor. Göran 
var facklig representant och har som ett nav i Nyckelviksskolans vardag betytt 
oerhört mycket.

Göran hade en svårslagen, lågmäld humor, lekfullhet och musikalitet. en 
enastående konstnär och en klok, underfundig och trygg person har gått ur tiden.

läs lärarkollegorna Annika heeds och Sofia Wahls minnesord som publicerades i 
DN den 27 januari 2021: https://www.dn.se/familj/till-minne-goran-t-karlsson/
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Foto: Martin Josefsson



Samverkansformer på Nyckelviksskolan

FörSTÄrkNiNG PÅ kANSl ieT
under verksamhetsåret har biträdande rektor Alexandra kern varit sjukskriven. 
Mikael Jacobsson har fortsatt sitt tilläggsuppdrag som bland mycket annat 
handlar om att bistå rektor med delar av kvalitetsarbetet, planering av 
arbetsplatsträffar och utbildningsrådsmöten.

rektor Cecilia Darle har haft handledning och stöd ilse Wicherts, arbetsmiljö- 
och ledarskapskonsult på Arbetsriktning AB.

leDNiNGSGruPPeN
Skolans ledningsgrupp består sedan vårterminen 2018 av: 

• Thomas Karlsson, konstnär och adjunkt på Konstfack, tidigare tio år på 
Arkitekturskolan kTh. Thomas arbetar bl a med utformningen av den nya 
tunnelbanestationen i Nacka, Elefanten och noshörningen.

• Helén Knutes Nyqvist, universitetslektor och studierektor vid 
Specialpedagogiska institutet vid Stockholms universitet. hon arbetar främst med 
undervisning inom specialpedagog- och speciallärarutbildning. 

• Mikaela Steby Stenfalk, konstnär, arkitekt och designer med Masterexamen på 
Design academie i eindhoven. Mikaela medverkade bl a på ung Svensk form 
2019 där hon blev årets Folkhem-stipendiat med sitt verk Collective collection. 
hon har medverkat både i grupputställningar och haft separatutställning de 
senaste åren både i Sverige och utomlands.

ledningsgruppen träffas 4 gånger per läsår och kan däremellan knytas till skolan i 
pågående frågor. ledningsgruppens ansvarsområden är kvalitetsarbete, utveckling 
av utbildningarna samt att ansvara för att antagning och examination sker i 
enlighet med vår förordning. under läsåret 2020-21 har helén knutes Nyqvist 
även tjänstgjort i lärarteamet på hantverkspedagisk yrkesutbildning och utfört 
en viktig insats i att hålla i införandet av nya kursplaner. Både Thomas karlsson 
och Mikaela Steby Stenfalk har haft kortare gästläraruppdrag på Trä form och 
design. Alla tre har god kännedom om Nyckelviksskolan genom tidigare studier, 
föreläsande och forskningsarbete på skolan. 
 
uTB i lDNiNGSrÅDeT
Det kontinuerliga arbetet inom skolan har fått förstärkning genom ett utbildnings-
råd där det, förutom rektor, ingår fem utbildningsledare som representerar 
våra olika typer av utbildningar. utbildningsrådet träffas månadsvis och ibland 
tillsammans med ledningsgruppen. här hanteras skolans löpande frågor kring 
schema, kompetensutveckling, föreläsningar och utveckling av befintliga kurser. 
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utbildningsrådet är också en beredande instans inför och efter arbetsplatsträffar, 
medverkar till utformning av kallelser och planering av lärarkonferenser, 
kompetensutveckling och skolgemensamma föreläsningar.

utbildningsrådet 2020-21 har bestått av:

• Joel Hurlburt, utbildningsledare Trä – form och design

• Mikael Jacobsson, utbildningsledare Bild och grafisk form samt biträdande rektor

• Alexandra Kern, utbildningsledare Färg, form och hantverk samt biträdande rektor

• Filippa von Krusenstjerna lärare i skulptur samt personalrepresentant i 
Nyckelviksskolans styrelse

• Leyun Wang, utbildningsledare Textil form

NYCkelv ikSSkOlANS OrGANiSAT iON MeD Ol ikA BereDANDe 
OCh BeSluTANDe eNheTer:   

• Elevkåren väljs och tillsätts vid läsårsstart, elevrepresentanter till arbetsgrupper 
och styrelse utses.  

• Arbetsplatsträff (APT) sker månadsvis. Här lyfts frågor som rör skolans vardag 
kring undervisning, ekonomi, fastigheter, rapporter från arbetsgrupper och 
utbildningar med mera. rektor är sammankallande.   

• Arbetsgrupper träffas med olika frekvens under läsåret. Rektor sammankallar 
månadsvis till möten i Arbetsmiljökommitté samt Arbetsgruppen för jämställdhet 
och likabehandling där personal- och studeranderepresentanter ingår.  

• Samverkansgruppen – fackliga representanter och rektor träffas månadsvis. 
rektor är sammankallande.  

• Ledningsgruppen har styrelsens uppdrag att ansvara för bl a antagning och 
examination. Träffas fyra gånger per läsår. 

• Utbildningsrådet består av fem utbildningsledare och rektor. Träffas månadsvis. 

• Rektor utses av skolans styrelse. Cecilia Darle har arbetat som Nyckelviksskolans 
rektor sedan 2017.

• Styrelsen har 6-7 protokollförda möten och en konferens per läsår. Här fattas 
beslut som rör skolans ekonomi, fastighetsfrågor och andra strategiska frågor. 
här sker rapporter från studerande, personal och rektor. Styrelseordförande är 
sammankallande. 

• Föreningen Nyckelviksskolan har årsstämma i november. Då väljs 
styrelserepresentanter och valberedning. Styrelseordförande är sammankallande.



Föreningen Nyckelviksskolan

Årsmöte 26 november 2020
Årsmötet för Föreningen Nyckelviksskolan hölls den 26 november 2020 via Zoom.  

Styrelsen och rektor Cecilia Darle redogjorde för det gångna verksamhetsåret 
och de berättade om pågående och kommande arbete för Nyckelviksskolan, 
till exempel om tillbyggnaden, energiprojektet, förnyat statligt stöd för våra 
utbildningar och hur skolan agerat under covid-19. 

Föreningen Nyckelviksskolan valde ny styrelseordförande, erik Westin och ny 
styrelseledamot, Jan Nord. Tidigare styrelseordförande Johan Wingestad och 
styrelseledamot Per elde avtackades, då de hade arbetat i styrelsen sedan 2016.

hans Murman, Per elde och Åsa Conradsson, som utgjorde styrelsens 
fastighetsutskott, presenterade de framskridna planerna på en tillbyggnad mellan 
Granvägen 1 och Granvägen 3.

Mötesordföranden Fredrik von Matérn riktade sig till styrelsen, skolledningen och 
skolans personal med ett tack för deras arbete.
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Ny styrelseordförande och styrelseledamot! 
Den nye styrelseordföranden erik Westin driver sedan tre år sitt eget företag, 
Add on ed som genom utveckling av platser och byggnader bidrar till ett 
hållbarare samhälle, att människor där får inspiration att utveckla sin fulla 
potential och att verksamheter och näringar blomstrar samt att det finns plats för 
lärande och kultur.

Foto: Johan Wingestad



Föreningen Nyckelviksskolans styrelse fr o m 26 november 2020
erik Westin – Ordförande / Civilekonom / Affärsutvecklare, Add On ed
Åsa Conradsson – ledamot / inredningsarkitekt Sir/MSA på Cedervall Arkitekter
veronica hejdelind – ledamot / verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen /   
    konstvetare och museivetare
erik hellsten – ledamot / Jurist / vD för hellsten hotels / konstnär
hans Murman – ledamot / Arkitekt SAr/MSA på Murman Arkitekter
Jan Nord – ledamot / Brand director / Creative director
Anna Odhner – ledamot / Ombudsman och utredare på SACO (Sveriges  
    akademikers centralorganisation) / Nationalekonom
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Tidigare arbetade erik under 20 år på Akademiska hus där han först var 
fastighets-chef och projektledningschef, ansvarig för fastighetsutveckling och sedan 
vice vD och ställföreträdande regiondirektör på Akademiska hus Stockholm.

erik är dels utbildad civilekonom men har också en examen i kontrabas 
och arrangering från kungliga Musikhögskolan. han har parallellt 
styrelseengagemang i exempelvis kungliga konsthögskolan (kkh), 
Blåsarsymfonikerna samt Musikaliska AB.

Styrelseledamoten Jan Nord har en bakgrund inom marknadsföring och mode. 
Första 20 åren av yrkeslivet tillbringade han inom reklam, varav tio år genom en 
egen reklambyrå. Därefter blev det h&M där Jan verkade som creative director fram 
till 2011 (man kan säga att han hade kreativt ansvar för allt utom kläder). Sedan 
dess har han varit anlitad av olika klädföretag som konsult att leda varumärkes-
arbetet in i den nya situation som framförallt e-handel och internet innebär.

erik Westin Jan Nord Foton: Magnus Svensson
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Ordförande Erik Westin berättar om styrelsens arbete
Att komma in som ny styrelseordförande under ett år i pandemi har varit 
speciellt på många sätt. Framför allt förstås på grund av den stora utmaning 
det varit för skolan att bedriva en högklassig konstnärlig utbildning då stor del 
av undervisningen tvingats ske på distans. i perspektiv av det har ett år med 
alla styrelsemöten på Teams varit en ganska liten fråga liksom att flera av oss, 
däribland jag, först i slutet av året fick se alla styrelsekollegor i verkligheten för 
första gången. 

Jag måste ge en stor eloge till alla lärare och studerande för det sätt som de inte 
bara klarat av dessa utmaningar, utan dessutom mött med en sådan kreativitet 
som nog bara en skola på Nyckelviksskolans höga nivå kan vara förmögen 
till. Så roligt och välfunnet också att denna påtvingade situation resulterat i 
boken ”Splendid isolation 62 dagar” som så fint dokumenterat just denna unika 
förmåga. 

Förutom att följa och ge stöd till att ta sig igenom utmaningarna med pandemin 
har styrelseåret 2020-2021 mycket kommit att handla om två saker. Den första 
har varit fullföljandet av det viktiga energiprojekt som i ett slag både sparar stora 
pengar för skolan och åtgärdar skolans största miljöbelastning. Den andra har 
handlat om att ta vidare det program för en tillbyggnad avseende verkstäder för 
keramik och skulptur som låg färdig vid inledningen av verksamhetsåret. 

utmaningen i det senare projektet har framför allt varit hur en tillbyggnad ska 
kunna finansieras utan att äventyra skolans ekonomi, men också att säkerställa ett 
genomförande med full verksamhet och inte minst att alla både ekonomiska och 
tekniska konsekvenser runt i kring ett sådant projekt har beaktats.

Arbetet har resulterat i att styrelsen till årsstämman lägger fram ett förslag till 
genomförandebeslut för hus och finansiering med sikte på att en ny byggnad ska 
tas i bruk till höstterminen 2023. Detta är ett mycket stort steg i skolans utveckling 
med stor potential men naturligtvis inte utan utmaningar. Beslutsförslaget bygger 
på en finansiering med eget kapital och lån med säkerhet i skolans fastigheter. 
Men ett arbete med att söka externt finansiellt stöd har också initierats under året 
och är något som både styrelse och förening behöver lägga stort engagemang 
vid de närmaste åren.



Övriga medlemmar i Föreningen Nyckelviksskolan (fr o m 26 november 2020)

Stefan Ahlenius – Analytiker och utredare på konstnärsnämnden / konstnär

katrin Behdjou Arshi – Strateg - kulturlots vid Stockholms Stad / Curator

ragna Berlin – konstnär / vD för konstpool

Miriam Andersson Blecher – konsthallschef på Botkyrka konsthall

Marie-louise Bowallius – Prefekt på institutionen för Design, inredningsarkitektur  
    och visuell kommunikation på konstfack

Catti Brandelius – konstnär / lärare på Gerlesborgsskolan

helene Broms – inredningsarkitekt / utställningsproducent

Tom Böttiger – vD, Cloud Nine AB / konstsamlare

karin Cyrén – illustratör och författare av barn- och ungdomslitteratur

Mårten Cyrén – Formgivare

Wanja Djanaieff – Textilformgivare

Thomas ekdahl – Arkitekt SAr

Per elde – Arkitekt SAr/MSA

Marianne elinsdotter

Päivi ernkvist – keramiker / projektledare Stockholm konst

lars ewö – Carl Malmstens hantverksstiftelse

hans hansson – Fd rektor på Nyckelviksskolan

hedvig hedqvist – Journalist och författare spelcialiserad på design, arkitektur  
    och konsthantverk

Monika henriksson – Fd lärare och utbildningsansvarig på hantverkspedagogisk  
    yrkesutbildning på Nyckelviksskolan

lena holger – Författare, konstvetare och museiman

Sepidar hosseini – Grafisk formgivare / illustratör

Saadia hussain – konstnär / konstpedagog på Mångkulturellt Centrum

Carl-Anders ifvarsson – Sakkunnig

Gunilla kihlgren – Glaskonstnär

Matti klenell – Formgivare

helén knutes Nyqvist – universitetslektor och studierektor vid Specialpedago-
giska institutet vid Stockholms universitet

Johanna lagercrantz – Gårdsägare, arkitekt och designer

eva lange – Skulptör

Jenny lantz – Docent i företagsekonomi samt modevetenskap / Författare /  
    Affilierad forskare vid handelshögskolan

Ylva larsson – Arkitekt SAr/MSA
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Valberedning 
Johan Wingestad, sammankallande

helene Broms

lena holger

Jakob lilliemarck – industridesigner på Tengbom

krister lindstedt – Arkitekt SAr/MSA, White Arkitekter

ulf lorensson – Skulptör / fd lärare i skulptur på Nyckelviksskolan

Fredrik von Matérn – Fd rektor på Nyckelviksskolan

Bertil Montalvo – Jurist

Agnes Nobel – Docent i pedagogik

Birgitta Notlöf – Fd verksamhetschef på livstycket

Maria Perers – Designhistoriker / gästlärare, konstfack / konstpedagog,  
    Nationalmuseum

Birgitta Qvarsell – Professor emerita i pedagogik

Cilla robach – ledamot / Fil dr i konstvetenskap / intendent vid  
    Nationalmuseum

Fanny Sachs – Arkitekt

Sigrid Sandström – konstnär / professor, konstuniversitetet i helsingfors

Sofia Silfverstolpe – Antikexpert / Generalsekreterare, Sveriges konst- och  
    Antikhandlarförening

Johan Stenberg – Fd bankdirektör

Fanny Stenberg – Scenograf/ Arkitekt SAr/MSA

Gunnel Stenqvist – Fd högskoleråd, Södertörns högskola

Åsa Stenqvist – Fd informationsdirektör, fil kand, Dihr

liv Strand – konstnär

Michael Söderlundh – konstnär / Fd lärare i teckning och måleri på  
    Nyckelviksskolan

Annika ullman – vice dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten samt professor  
    vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Monica Waerndt – Fd lärare i bild och grafisk form på Nyckelviksskolan

Johan Wingestad – verksamhetsledare kkv i Stockholm (konstnärernas  
    kollektivverkstad) / Ordförande för Stiftelsen Gerlesborgsskolan / keramiker

Nils-Gunnar Zander – konstnär

Christina Zetterlund – Professor, konstfack

Annika öhrner – Docent samt universitetslektor, Södertörns högskola
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