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Sammanfattning
Under 2013 har projektet Gröna skolgårdar pågått inom Vänersborgs kommun. Projektet har
syftat till att lyfta betydelsen av skolgårdens utformning för barnens hälsa och att aktivt arbeta
för att skolgårdarna i Vänersborg utformas på ett sätt som gynnar barnens hälsa och inlärning.
Inom projektet har en nulägesinventering av alla kommunala F-6 skolor gjorts. Skolgårdarna
har därefter klassats med hjälp av ”Lekvärdesfaktor”, ett dokument som tagits fram av Malmö
Stad med syfte att nå en hög lekkvalitet.
Resultatet, samt en faktasammanställning och förslag på hur man i Vänersborgs kommun kan
arbeta vidare med skolgårdsutveckling är det som presenteras i denna rapport.
Projektet arbetar under hösten 2013 även med praktiska åtgärder för att höja lekkvaliteten på
Rånnums skolgård.
Skolgårdars utformning har visat sig ha stor betydelse för barnens hälsa och välbefinnande.
En varierad skolgård främjar barnens utveckling genom att skapa goda förutsättningar för
inlärning, minskar barnens exponering för skadlig UV-strålning och stimulerar rörelse, lek
och motorisk träning.
Man har även sett att skolgårdsmiljöer påverkar barnens koncentrationsförmåga och att en
skolgård med mycket grönska har en lugnande effekt som ger ökad trygghet och minskar
stress och konflikter bland barnen.
Det finns ett antal faktorer på skolgårdar forskare lyfts fram som viktiga inslag för att främja
barns lek, hälsa och inlärning. Skolgårdens storlek, zonering av gården, tillgänglighet, vegetation och topografi, integration av lekutrustning och möjlighet till omvärldsförståelse är viktiga
faktorer som projektet tittat närmare på vid inventering och klassning av skolgårdarna.
Resultatet från inventeringen av kommunens F-6 skolor visar att 30% (4av 13) skolgårdar
enligt klassningen med lekvärdesfaktorn, har en godtagbar skolgårdsmiljö. Det finns möjlighet på samtliga skolgårdar att höja lekvärdet.
Arbetsgruppen har också tagit fram förslag hur man kan åstadkomma en långsiktig skolgårdsutveckling i Vänersborgs kommun och kommit fram till att den enskilt viktigaste faktorn för
ett framgångsrikt arbete med att långsiktigt förändra skolgårdarna, är att det finns en gemensam syn och målsättning inom kommunen. För detta krävs en gemensam vision och målsättning.

3

Beskrivning av projeket Gröna skolgårdar i Vänersborgs kommun

”Gröna skolgårdar” är ett samarbetsprojekt mellan Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,
Barn- och ungdomsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Hunnebergs Naturskola. Med representanter från förvaltningarna och Hunnebergs Naturskola har en styrgrupp och
en arbetsgrupp bildats som under första halvåret arbetat med projektets utformning samt diskuterat skolgårdsfrågorna.
Syftet med projektet är att lyfta betydelsen av skolgårdens utformning för barns hälsa
och att aktivt arbeta för att skolgårdarna i Vänersborg utformas på ett sätt som gynnar
barnens hälsa och inlärning.
Det långsiktiga målet med projektet är att de faktorer som beskrivs i rapporten som viktiga för skolgårdars utformning tas med i kommunens arbete vid åtgärder på befintliga
skolgårdar eller när nya skolgårdar planeras och anläggs.
Projektet har under 2013 beviljats ett bidrag på 50.000 kr från hälsopolitiska rådet och har en
total budget på 125.000 kr för 2013.
Projektet har år 1 delats upp i två steg.
Steg 1 innebär en kartläggning och nulägesbeskrivning över skolgårdarna genom en inventering samt en enkät riktad till personalen på skolorna. Resultatet av steg 1 är det som presenteras i denna rapport.
Rapporten utgör förutom en nulägesbeskrivning av skolgårdarna även en sammanställning av
de olika faktorer som av forskare lyfts fram som viktiga vid utformningen av skolgårdar.
Rapporten tar även upp hur processen kring planering och åtgärder går till i kommunen, förslag och praktiska tips på hur Vänersborgs kommun kan komma vidare med att utveckla
kommunens skolgårdar.
Arbetet med steg 2 som innebär åtgärder på en skolgård påbörjades under hösten 2013 och
kommer att slutföras under senhösten.
Åtgärderna och processen kommer att utgöra ett pilotprojekt för det fortsatta arbetet med
skolgårdsutveckling i kommunen.

Skolgårdens betydelse

Skolgården är en miljö där barnen vistas en stor del av sin fria tid. Samtliga F-6 skolor i Vänersborg erbjuder fritidshem i skolans lokaler. Det blir många timmar på en dag där skolgården utgör den huvudsakliga platsen för barnens lek, rörelse och sociala stunder där barnen är
helt beroende av den miljö vi vuxna erbjuder dem.
Forskning visar att en ensidig skolgård speglas i en ensidig lek, medan en skolgård med
mångfald och variation inbjuder till en variation av lekmöjligheter som gör det möjligt för
barnen att förändra och fördjupa sin lek (Emma Pålsson, Lärande för hållbar utveckling Gröna skolgårdar”).
En varierad skolgård främjar barnens utveckling genom att skapa goda förutsättningar för
inlärning, minskar barnens exponering för skadlig UV-strålning och stimulerar rörelse, lek
och motorisk träning (SPRING- Dokumentation av ett folkhälsoprojekt i Nynäshamns kommun, Solskyddsfaktorer, Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn – Länsstyrelserna och
Strålsäkerhetsmyndigheten).
Man har även sett att skolgårdsmiljöer påverkar barnens koncentrationsförmåga och att en
skolgård med mycket grönska har en lugnande effekt som ger ökad trygghet och minskar
stress och konflikter bland barnen. Utformningen av skolgården påverkar även vilka aktiviteter som barnen ägnar sig åt på rasterna och hur mycket utomhusundervisning som förekommer (Möjligheternas skolgård, Malena Johansson).
Bra utformade och gröna miljöer ger extra möjligheter för social, emotionell och kognitiv
utveckling hos barnen. Detta minskar, enligt Folkhälsoinstitutet, risken för psykiska problem.
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Utevistelser har även gynnsamma effekter såsom minskad smittspridning bland barnen (Möjligheternas skolgård, Malena Johansson, Utemiljö vid förskolor i Malmö - ett verktyg för planering, utformning och bygglovgranskning).
Vad är en bra skolgård?
Det finns ett antal faktorer som av forskare lyfts fram som viktiga inslag på skolgårdar för att
främja barns lek, hälsa och inlärning. Nedan följer en beskrivning över faktorerna:
Skolgårdens storlek
Forskning och studier visar att lekytan bör ha en viss storlek för att barnens lek ska kunna
utvecklas och ha ett varierat innehåll. Mindre skolgårdar begränsar användningsmöjligheterna
och slitaget blir större.
Skolgårdens storlek är också viktig för att ge barnen viss anonymitet i sin lek och ge möjlighet att t.ex. springa långt och snabbt. Är skolgården för liten tenderar barnen att ge upp den
fysiska leken. Risken ökar att barnen blir uttråkade, irriterade och rastlösa.
Ett lämpligt riktvärde är 40 m2 tillgänglig skolgårdsyta/barn (friyta) (Möjligheternas skolgård,
Malena Johansson). Friyta avser de ytor ute som barnen har tillgång till för lek och rörelse.
Uppställningsytor för fordon, körytor, cykelställ, skolbyggnader, förråd eller liknande räknas
inte in i friyta.

Bilden illustrerar begreppet friyta och är lånad ur rapporten
”Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Malmö”

Zonering av gården
Zoneringen av gården har visat sig vara betydelsefull. Skolgården bör vara varierad och småskaligt utformad. Naturmark med tillgång till löst material som t.ex. kottar, pinnar, löv, sand
och stenar är ett mycket viktigt inslag.
På stora öppna ytor utformas en social hierarki ibland barnen om vem som är fysisk starkast.
En mer småskalig miljö gör påhittighet och initiativförmåga spelar en större roll för utformandet av den sociala hierarkin (Möjligheternas skolgård, Malena Johansson 2007).
Skolgården bör helst vara uppdelad i en trygg, en vidlyftig och en vild zon.
Den trygga zonen närmast byggnaden. Ett område att vistas i för att uppleva trygghet, lugn
och ro, en plats att dra sig tillbaka till när barnen vill ha det lite lugnare och tryggare.
Den vidlyftiga zonen med plats för utrymmeskrävande lek. Ska ha gott om utrymme för rörelse i flera olika riktningar och ge plats att röra sig mellan många olika aktiviteter. Kullar och
backar ger fart till leken och är viktiga inslag för att öka barnens fysiska aktivitet. Större kullar kan användas för pulka
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Den vilda zonen med mycket och tät växtlighet ger möjlighet till t.ex. kojbyggen och möjlighet att vara ifred. Den vilda zonen bör ligga längst bort från byggnaden.
Det bör inte finnas några barriärer mellan zonerna eller kring platser för lek t.ex. i form av
staket eftersom detta stoppar upp leken. Ett naturligt flöde mellan skolgårdens rum möjliggör
att leken kan fortgå i flera olika rum som ger olika karaktär till leken (Möjligheternas skolgård, Malena Johansson 2007).

Sittplatser i den trygga zonen ger möjlighet för
lugnare lek, pyssel, samtal Rössebo skola

Ex på vidlyftig zon med lekställningar och
fotbollsplan, Rånnums skola

Vegetation som ger skugga och som går att gömma sig i är ett
viktigt inslag i den vilda zonen, Skerruds skola

Tillgänglighet och orienterbarhet
En bra skolgård är tillgänglig för alla, även för funktionshindrade barn, personal och besökare.
Att utforma en skolgård så att den passar alla barn innebär t.ex. att man lägger extra omsorg
vid valet av ytmaterial och tittar extra på mått, höjder, lutningar, färgsättning och val av utrustning. Varje skolgård bör anpassas till ett brett spektrum av behov.
Orienterbarhet är en av de allra viktigaste sakerna i barns miljö för att de ska känna sig trygga
och säkra i sin närmiljö. Detta underlättas av tydliga rikt- och landmärken. Andra aspekter
som utmärker en bra skolgård är att den är fri från fordonstrafik (Möjligheternas skolgård,
Malena Johansson 2007).
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Vegetation och topografi
På skolgårdar med naturmark är barn mer uppfinningsrika och leker fler lekar även på asfalten. Naturlika miljöer bidrar också till mindre konflikter mellan barnen och vuxna eftersom
det inte finns samma krav och önskemål om att det ska se snyggt och städat ut som i en anlagd
och designad miljö.
Man har även sett att det förekommer mer aktiviteter på skolgårdar med tillgång till naturmark som skog eller buskage (Möjligheternas skolgård, Malena Johansson 2007).

Motorisk träning i ”vild natur”. Granås skola

Naturlig hinderbana -Mariedalsskolan

Närhet till vild natur- Rössebo skola

Forskningsprojekt som Scamper (Sunshades and Children’s mental,
motor and physical abilities in skill-promoting Environments) och Kidscape visar att bra
utemiljöer med tillgång till mycket vegetation (träd och buskar) på stora, kuperade ytor minskar barnens exponering för skadlig UV-strålning och gör barnen mer fysiskt aktiva. Forskningen är utförd i förskolemiljöer (Cecilia Boldemann mfl, 2005, 2010).
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Mätningen av den så kallade himmelsvyn görs med hjälp av en kamera med fish-eye lins och möjliggör bedömning av hur stor del av gårdens yta som täcks av buskar och träd vilket har betydelse för hur mycket UVstrålning barnen utsätts för. Bilderna är lånade ur ”Projekt Kidscape om förskolemiljöer och barns hälsa –
fysisk aktivitet och sol”.

Integration av lekutrustning i landskapet
När lekutrustningen integreras i landskapet t.ex. att gungställningen placeras inne bland träden
och rutschkanan startar från en kulle skapas helt nya förutsättningar för leken.
Att placera lekföremål och lekutrustning i skuggan gör att barnen kan välja sol och skugga i
lagom mängder (Solskyddsfaktorer, sju tips för säkrare leklplatser och friskare barn, 2009).
Ett vanligt problem med lekplatser och skolgårdar är att de lider brist på löst material och att
lekredskapen är placerade utan sammanhang med omgivningen (Möjligheternas skolgård,
Malena Johansson 2007).

Integrerad lekutrustning i landskapet – Rössebo skola

Möjlighet till omvärldsförståelse
Löst material
Det bör finnas formbart och löst material tillgängligt på skolgårdarna liksom ytor som skolan
kan använda för egna projekt.
Exempel på löst material kan vara naturligt material såsom pinnar, kottar, stenar, sand, grus,
löv och stubbar.
Kompletterande löst material kan t.ex. vara tyg, pressningar, plankor, kabeltrummor och rep,
spadar, hinkar, bilar, bollar, hopprep, sopborstar och krattor.
Material som förbrukats i inomhusmiljön kan ge stimulans till lek utomhus exempelvis en
hylla som förvandlas till kiosk eller penslar som inte går att måla med inne kan användas utomhus innan de kasseras.
För att tillhandahålla visst löst material krävs i de flesta fall förråd eller liknande som hålls
öppna och tillgängliga för barnen. Det är viktigt att det finns ytor på skolgården som får lov
att se mer ”skräpiga” ut och där det inte är nödvändigt att alltid städa bort det som skapats i
leken av det lösa materialet (Möjligheternas skolgård, Malena Johansson 2007).
.
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Lek med löst material

Tillgång till löst material -Skerrud skola

Ex löst material

Odling
Odling är en viktig del i skolgårdsmiljön för att skapa omvärldsförståelse, bidra till ekologisk
mångfald och användas för undervisning av livscykler och kretslopp.
Eleverna kan få uppleva hur maten smakar när den just skördats och få en förståelse för matens väg från jord till bord (Lärande för hållbar utveckling - Gröna skolgårdar, Malmö stad,
2010)
En förutsättning för att odling ska komma igång på en skolgård är att det finns avsatt yta och
att odlingen är flexibel. Ett exempel på flexibel lösning kan vara pallkrageodling, gärna upphöjd och lätt att hantera för såväl elever som lärare. När dessa inte nyttjas kan man göra dessa
till sittplatser med ett enklare lock.
För fritidsverksamheten som är ett komplement till hemmet och hemmiljön kan odling fungera som en viktig del i barnens omvärldsorientering.

Pallkrageodling -Skerrud Skola

Gönsaksland –Mulltorp skola

Pallkrageodling –Granås skola

Utomhusundervisning
Studier visar att det främst är två övergripande principer som kännetecknar en skolgård för
utomhuspedagogiskt lärande:
1. Mångfald - Skolgården för lärande ska erbjuda en mångfald och en variation som ger möjlighet till många olika intryck och sinnesupplevelser. Den ska innehålla en mångfald av olika
rumsbildningar med både stora samlingsytor och små hemliga krypin. Med hårda asfaltsytor
och frodiga dungar. Dessutom ska den innehålla en biologisk mångfald som gynnas av varierande växtlighet och olika biotoper.
2. Naturkaraktär - Skolgården för lärande ska ha en stor andel mark med naturkaraktär. Det
innebär att det finns mycket växtlighet i varierande storlek, ålder och utseende. Där finns också mycket löst material att använda i undervisningen som exempelvis pinnar, kottar, sand,
stenar och vatten.
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Naturkaraktären ger möjlighet till oväntade upplevelser och möten med det ”okontrollerbara”.
Naturkaraktären gynnar den biologiska mångfalden och möjligheten till att få en mångfald av
upplevelser som i sin tur kan gynna lärandet (Skolgården som läranderum, Maria Ernekrans
2011).

Pojkar i samtal på verandan -Brålanda skola

Inte nudda marken bana och klätterställning - Skerrud
skola

En bra skolgård bör erbjuda ett varierat användningsområde och skolgården ska kunna fungera som ett pedagogiskt rum och en plats för rekreation och bearbetning av intryck och nya
lärdomar.
För att underlätta utomhusundervisning bör skolgården ha en samlingsplats, en plats som är
lite avskild så undervisning kan ske även under pågående rast.
En förutsättning för ute undervisning är också ett förråd där alla kan hämta utrustning för fältstudier. Utrustningen bör packas i plastlådor för att kunna tas med ut till både skolgård, närliggande grönområde eller skolskog. En cykelkärra eller vagn förenklar transporten.
Skolgården ska vara utformad så att man kan göra enkla fältstudier och skolskogen eller andra
grönområden ska ses som ett komplement till skolgården. Besök på naturskola kan erbjuda
ytterligare fördjupning inom olika områden.
Skolgården bör ha plats för odling, att så frö, odla och skörda. Fritidsverksamheten är ett
komplement till hemmet och hemmiljön och odling kan ses som en viktig del i barnens omvärldsorientering.
Vilda ytor på skolgårdsområdet bidrar till att tillföra löst material till både elevernas fria lek
och en biotop för växter och småkryp som kan användas i undervisningen (muntl. Anne-Sofie
Svantesson, pedagog, Hunnebergs Naturskola).

Skolgården i lagar, mål och riktlinjer

Det kommunala uppdraget att arbeta med skolgårdars utformning i befintliga som planerade
skolgårdar har stöd i såväl läroplanen, kommunala och nationella miljömål, plan- och bygglagen samt stöds av forskning.
Det saknas idag nationella riktlinjer och normer för storlek och utformning på skolgårdarna.
I dagsläget saknas lagstiftning som ens kräver att det finns en skolgård.
Varje kommun måste därför själv ställa upp egna krav för skolgårdars utformning t.ex. med
avseende på storlek och innehåll. I ett flertal kommuner har man arbetat med att ta fram en
lägstanivå med avseende på detta. Som ett exempel kan nämnas Malmö Stad som tagit fram
Lekvärdesfakor – med syfte att nå en hög lekkvalitet på förskolegårdarna.
Vänersborgs kommun saknar uttalade riktlinjer för såväl förskolegårdars som skolgårdars
utformning.
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Plan- och bygglagen (PBL)
Om tomter tas i anspråk för bebyggelse som innehåller skola eller annan jämförlig verksamhet, skall det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse på tomten
eller på utrymmen i närheten av denna.
Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att anordna både parkering och friyta, skall i första hand friyta anordnas. PBL innehåller också regler kring säkerhet av fasta anordningar såsom lekplatser och staket.
Socialstyrelsens allmänna råd 1989:7
Lokaler och miljö i förskola och fritidshem (upphävda 1999 när miljöbalken trädde i kraft). I
råden fanns angivet att vistelseytan utomhus skulle uppgå till 40m2/barn
Skollagstiftningen saknar krav på utemiljön. Skolinspektionen kontrollerar t.ex. inte de ytor
som barnen har tillgång till.
Lokala miljömål
De lokala miljömål som kan appliceras när det gäller utformning av skolgårdarna är
6.1 År 2020 ska antalet årliga fall av hudcancer orsakade av UV-strålning inte vara fler än år
2000. Målet kan kopplas till att det finns tillräckligt med skuggande träd och kuperad naturmark faktorer som visat sig ha stor betydelse för hur mycket barnen rör sig och utsätts för sol
på skolgården (se avsnitt vegetation och topografi s.7)
15.1 Planeringen ska leda till att den bebyggda miljön utgör en god och hälsosam livsmiljö.
Sociala värden liksom natur- och kulturvärden tas tillvara och utvecklas. Landskapsbildens
och stadsbildens skönhet är viktig i planeringen.
Domar, prejudikat
Under 2011 kom en dom som tvingade en skola och förskola i en svensk kommun att vidta
åtgärder för att skydda barn och elever från skadlig solstrålning. Enligt en prejudicerande dom
(mål nr M4256-10) konstateras att bestämmelserna i 9 kap. 9§ miljöbalken är tillämplig på
utemiljöer. Tolkningen innebär att vistelse i en verksamhets utomhusmiljö ska ge tillräckligt
med skydd mot störningar så att vistelse där inte riskerar att utgöra en olägenhet för människors hälsa. Skolan och förskolan förelades att redovisa vad de gjort för att:
- se till att barnen på förskolan har möjlighet att vistas i skugga på förskolans gård under
sommarhalvåret.
- förse sandlådan på förskolan med permanent solskydd (ej tillfälligt såsom segelduk eller
parasoll).
- se till att elever på skolans fritids har möjlighet att vistas i skugga under sommarhalvåret.
Tillgänglighet
I ”Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet” finns avsnitt som gäller utemiljö i anslutning till bl.a. skolor. Denna tar upp utformning av t.ex. sittplatser, bordshöjd och tillgång till
väderskydd. Det finns även avsnitt med riktlinjer för att underlätta orientering och förflyttning
mellan t.ex. gångvägar, parkeringar, hållplatser och entréer.
Lgr 11 och skolgårdar
Med hjälp av fältstudier och observationer i närmiljön ska eleverna enligt Lgr 11 tillägna sig
kunskaper om sin omvärld. Man ska identifiera, sortera och gruppera. Man ska systematisera
reflektera, analysera och se samband och dra slutsatser om ekologi, kretslopp och hållbar utveckling (Lgr 11).
Naturvetenskapliga undersökningar och rapporter är en del av skolans arbetssätt och metod. I
detta sammanhang bör skolgården utgöra ett pedagogiskt rum för inlärning och en vara en
källa till material att studera. Genom att skapa en gård med förutsättningar för småkryp,
blommor, buskar och träd kan man öka och effektivisera fältstudier i direkt anslutning till
skolan och undervisnings situationen (muntl. Ann-Sofie Svantesson, Naturskolan).
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Planeringen av kommunens skolgårdar, vem gör vad?
Byggnadsförvaltningen
Godkänner skolgårdens utformning i samband med bygglovspliktiga eller marklovspliktiga
åtgärder utifrån Plan- och bygglagstiftningen. I samband med detaljplaner kan mer preciserade riktlinjer för t.ex. en skolgård skrivas in.
Ändringar som inte innebär bygglov eller marklovsplikt kan med fördel konsulteras med
stadsarkitekt.
Barn- och ungdomsförvaltningen
Vid nybyggnation eller vid större ombyggnad/ändring är Barn- och ungdomsförvaltningen
involverade i processen kring utformning av skolgårdarna.
I regel fattar Barn- och ungdomsförvaltningen inga formella beslut gällande utrustning och
utformning av skolgårdarna förutom kostnadsbeslut. Skolgårdens utformning och utrustning
bestäms i samråd/dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen och pedagogisk personal i ett så
tidigt skede som möjligt. Som underlag för diskussion finns ofta ett framtaget förslag från
Samhällsbyggnadsförvaltningen och anlitad arkitekt.
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar utifrån att skolgårdarna ska innehålla en pedagogiskt
bra utemiljö, ge möjlighet till motorisk träning och innehålla rätt lekredskap för detta. Miljön
ska vara varierad och stimulerande helst med inslag av naturmiljö. Utemiljön ska vara säker.
Förvaltningen granskar att gården är inhägnad och att verksamheter är separerade (t.ex. vid
samlokalisering skola/förskola).
Barn- och ungdomsförvaltningen har inga skriftliga riktlinjer för hur skolgårdarna ska utformas. I Mål- och resursplan 2014-2016 finns inriktningsmålet ” Kommunens barnomsorg och
skolor ska erbjuda ett trivsamt klimat, där barn och ungdomar trivs, känner sig trygga och
upplever arbetsro. Alla barn och elever ska känna sig delaktiga, kunna påverka och ta ansvar”.
Det förväntade resultatet är att barn och ungdomars trivsel, trygghet och arbetsro ska öka.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Är utförare och verkställer barn- och ungdomsförvaltningens beställningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar även för skötsel och säkerhetsbesiktningar av befintliga skolgårdar.
Vid nyetablering eller större åtgärder på skolgårdarna sätts en projekteringsgrupp samman. I
denna ingår förutom projektledare från Samhällsbyggnadsförvaltningen vanligen även skolchef/förskolechef, rektor, arkitekt, byggkonsult och ibland även landskapsarkitekt. Önskemål
och synpunkter arbetas in i förslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör därefter en rambeskrivning där material, utrustning och
utformning preciseras för byggentreprenören.
Befintliga skolgårdar gås igenom vid årligt skolgårdsmöte där rektor, pedagogisk personal
och representant från Samhällsbyggnadsförvaltningen närvarar. Utemiljön gås igenom och
synpunkter som gäller skolgårdens utformning, skötsel och underhåll förs fram.
Åtgärder som förbättrar tillgängligheten på skolgårdarna vidtas efter hand som behov påtalas.
Det kan ske när en elev med särskilda behov börjar på en skola, eller genom att personal/föräldrar påtalar ett behov eller kommer med förslag till förbättring. Vid ny- eller ombyggnation tas tillgänglighet med i planeringen, t.ex. vid val av underlag till lekplatser.
Totala budgeten för fastighetsskötsel av samtliga kommunala fastigheter är 15,4 miljoner kronor/år och underhållspengar ca 8,4 miljoner kronor/år, ca . I dessa pengar ingår skötseln och
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underhållet för skolgårdar och förskolegårdar. En separat budget som presenterar enbart kostnader för förskolegårdar och skolgårdar saknas.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Förvaltningen yttrar sig i samband med bygglovsärenden i frågor som berör miljöbalken t.ex.
lokaliseringsfrågor utifrån störningar såsom buller, luftföroreningar, strålning, förorenad mark
etc.
Skolverksamheter är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och innan verksamheten startar
ska en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden göras. Handläggning av anmälan omfattar
t.ex. granskning av utemiljön ur miljö- och hälsoskyddsperspektiv (ej säkerhet).
Särskilda riktlinjer för utformningen av utemiljöer på skolor och förskolor saknas. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden tar i arbetet hänsyn till nationella och lokala miljömål och nämnden har
ett uttalat barnperspektiv som ska genomsyra förvaltningens arbete.

Tillvägagångssätt/Metod

Projektet Gröna skolgårdar har i år avgränsats till att omfatta skolgårdar för kommunala skolor, åk F-6. Detta för att få en hanterbar mängd skolor att arbeta med. Nulägesbeskrivningen
av skolgårdarna baseras på resultaten från inventeringen samt med ”lekvärdesfaktor” som
tagits fram av Malmö Stad. Att använda ”lekvärdesfaktor” är ett försök att på ett mer objektivt
sätt klassa skolgårdens värden. Som ett komplement till inventeringen och klassningen har en
enkät skickats ut till samtliga anställda inom kommunens F-6 skolor.
Inventeringen
Samtliga 13 kommunala F-6 skolor i Vänersborgs kommun besöktes den 25-27 mars 2013.
Vid inventeringen användes en inventeringsblankett för varje skola och kamera för fotodokumentation. Inventeringen gjordes av Ann-Sofie Svantesson från Hunnebergs Naturskola, Elin
Isaksson från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Mia Harri, handikappkonsulent på
Socialförvaltningen.
Inventeringsblanketten (se bilaga 1) togs fram genom att sammanställa de vanligaste kriterier
som i litteratur och av forskare lyfts fram som viktiga för att stimulera barns lek, hälsa och
inlärning. Även tillgängligheten på skolgårdarna inventerades.
Klassning av skolgårdarna med lekvärdesfaktor
”Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Malmö – med syfte att nå en hög lekkvalitet” är ett dokument som är framtaget att användas vid t.ex bygglovsärenden och i planarbete. Klassningen
bygger på de faktorer som tidigare beskrivits som viktiga för skolgårdarna;





skolgårdens storlek
zonering av gården
tillgänglighet och orienterbarhet
vegetation och topografi




integration av lekutrustning i landskapet
möjlighet till omvärldsförståelse

I ursprungsdokumentet finns även kriteriet ”utsikt över grönska/samspel mellan ute och inne”.
Detta har inte tagits med i bedömningen eftersom det är enbart utemiljön som inventerats.
Ytan för friyta har justerats till 40 kvm/barn för skolgårdarna och gränsen för lägsta totalyta
tagits bort då denna inte finns lika väl definierad som för förskolegårdar.
Vi har bedömt att ”lekvärdesfaktor”, även om den är framtagen för förskolegårdar går att applicera på skolgårdarna.
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Skolgårdarnas storlek har uppskattats utifrån kartunderlag i mapguide och följer de fastighetsgränser som anges där om inget annat anges.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram mer exakta uppgifter om
skolgårdarnas storlek och uppgifterna för Onsjöskolan, Norra skolan, Tärnan och Öxnered är
baserade på dessa.
Klassningen tar endast hänsyn till lekvärdesfaktorer inne på skolgården och poängen påverkas
inte av störnings- och lokaliseringsfaktorer såsom buller, luftföroreningar, synintryck eller om
det finns närliggande grönområden/skolskogar etc. nära eller i anslutning till skolgården.
Enkäten
I maj 2013 skickades en enkät med frågor ut till skolpersonal på kommunens F-6 skolor, Enkäten gjordes som ett komplement till inventeringen, för att fånga upp saker som är svåra att
upptäcka vid en inventering, men som pedagogerna ser och upplever i det dagliga arbetet.
T.ex. i vilken utsträckning man ser skolgården som ett pedagogiskt rum, hur ofta skolgården
och andra naturområden används i undervisningen, hur skolgården samutnyttjas med fritidsverksamhet.
Enkäten innehöll även frågor om hur en förändring av skolgården skulle engagera pedagoger
och personal och om det finns platser på skolgården som inte nyttjas eller platser som upplevs
otrygga. Enkäten var också ett sätt att få kontaktpersoner ute i verksamheten för projektets
fortsatta arbete.
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Slutsatser och resultat
Inventeringen
Lekutrustningarna är över lag i mycket bra skick, bra underhållna och av nyare årsmodell.
Skolgårdarna saknar ofta naturlig skugga från träd och större buskar över större ytor och det
är ont om sittplatser.
Den grönska som finns som träd, buskar och planteringar är väl skötta. Dock kan man se flera
exempel på olämpliga växtval t.ex. buskar med taggar och buskage som tagits bort och inte
ersatts, vilket resulterat i rabatter med bara jord. I de buskar och träd som finns på skolgårdarna finner man nästan alltid spår av lek.
Det finns få tecken på att odling förekommer på skolgårdarna.

Spår av

lek i buskar- Brålanda skola

Stor asfaltsyta utan grönska -Rånnums skola

De flesta skolgårdarna har inslag av den trygga och vidlyftiga zonen men saknar eller har för
litet inslag av den vilda zonen. Generellt saknas rumslighet och passager som binder samman
de olika zonerna.
Det är vanligt att element som främst hör hemma i den trygga zonen t.ex. sandlåda och sittplatser är placerade i den vidlyftiga zonen.
När det gäller fast lekutrustning så har den placerats vid skolgårdens ytterkanter i den
sk.vidlyftiga zonen.
Skolgårdarna är städade och de flesta saknar löst naturligt material. Förråd finns på de flesta
skolgårdarna, men det var lång ifrån alla som var öppna och tillgängliga även om det fanns
lekande barn på gården vid inventeringsbesöket.
Alla skolgårdar har förutsättning för att odla och skapa plats för uteundervisning något som i
nuläget saknas på skolgårdarna med få undantag.
Cykelställ och tillfälliga baracker är vanliga inslag som tar mycket friyta i anspråk.
De flesta av skolgårdarna har möjlighet till att kunna åka pulka eller i alla fall stjärtlapp i anlagda backar eller naturliga slänter. Några av backarna har direkt olämplig placering exemplevis mot en vägg, cykelställ eller parkeringsplatser eller är för branta i förhållande till sin
placering.
Många skolor har tillgång till vattenutkast som möjliggör sandlåde- och vattenlek och underlättar odling. Det är dock oklart i vilken utsträckning de används för dessa ändamål.
Fruktträd och bärbuskar är sällsynta inslag på skolgårdarna. De träd som finns är ofta höga
vilket medför att de kan vara svåra att studera och använda i undervisningssyfte.
Få asfaltsytor är uppbrutna av grönska och de flesta skolgårdar saknar helt vintergröna inslag.
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Tillgänglighet
Tillgänglighet handlar både om att kunna ta sig in och runt på skolgården, och att kunna använda sig av dess olika delar för lek och förflyttning. Vid några av de aktuella skolorna finns
grindöppningar eller andra passager in till skolgården vilka ursprungligen har en god tillgänglighet med jämna ytor och liten nivåskillnad, men som spärrats genom bommar, blomlådor
eller liknande.
Samtliga skolgårdar har, i olika omfattning, släta ytor vilket underlättar framkomligheten vid
rörelsehinder. Delar av underlaget består i några fall av djupt grus, vilket försvårar framkomlighet.
I de flesta fall är det möjligt att ta sig fram till lekytor som sandlåda, gungor, klätterställningar, skogspartier etc. även för en person som använder rullstol eller har svårt att gå. Däremot
finns inga eller få möjligheter för dessa personer att sedan komma tillräckligt nära för att kunna använda dessa ytor och delta i lek.
Grupper av bänkar och bord, eller så kallade bakbord i anslutning till sandlåda eller lekyta,
saknar oftast möjlighet att komma intill med rullstol, t.ex. genom utskjutande bordsskiva.
Bänkar med olika utformning (olika höjder, med och utan armstöd etc) bör finnas. Odlingslådor och liknande kan höjas upp för att göras tillgängliga för fler.
Lekredskap är ofta enhetligt färgade, vilket försvårar användning och ökar skaderisken för
personer med nedsatt syn. Pelare, räcken eller andra objekt som förekommer i ett naturligt
gångstråk bör markeras med färg som kontrasterar mot omgivningen. Detta gäller även för
stolpar runt lekplatser etc.
Gemensamt för flera av skolorna är att trappräcken är för korta. De flesta saknar handledare
även i ”barnhöjd”. Räcken bör börja och sluta 30 cm utanför första och sista trappsteget. Som
komplement till trappor har flera av skolorna ramper vid entréer, vilket underlättar framkomligheten för såväl rullstol som barnvagn. I flera fall är dock dessa ramper för branta och saknar vilplan liksom tydlig kontrastmarkering.
Även vid de skolor som är inrymda i enplanshus finns flera entréer med hög tröskel eller ett
trappsteg upp, utan åtgärder för att jämna ut nivåskillnader. Dörröppnare (manöverdon) finns
vid flera entréer, oftast saknar dessa dock tydlig markering och en del är ur funktion. Flera av
dörröppnarna är olämpligt och svåråtkomligt placerade, och i några fall är det oklart vilken
dörr öppnaren hör till. Dörrar med öppnare bör också ha slagytan markerad, d.v.s. att kontrasterande färg på marken visar åt vilket håll dörren öppnas och hur långt dörren når. Detta saknas på nästan samtliga skolor.
Kontrastmarkering i form av exempelvis prickar i trappor finns på flera skolgårdar och skolbyggnader.
Flera av skolorna saknar tydlig skyltning till huvudentré och olika enheter på skolan. Tydliga
gränser mellan olika ytor, t.ex. asfalt och gräs, kantstenar eller användande av material med
olika textur, kan underlätta orientering för en person med synnedsättning och käpp. Tydlig,
gärna taktil, skyltning och enkla ledstråk underlättar orientering för såväl elever som personal
och besökare.
Klassning med lekvärdesfakor
Utifrån den inventering som gjorts, samt justering av de anpassningar som gjorts i underlaget
för bedömning med ”lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Malmö”, har ett lekvärde på +2
bedömts utgöra en godtagbar skolgårdsmiljö.
Det vi upplever som bristen med lekvärdesfaktorn är att den inte tar hänsyn till att skolgårdens
värde minskar t.ex. vid påverkan av buller eller störande synintryck eller att närliggande
grönområden och lekplatser kan ”mildra effekterna” av en sämre utformad skolgård. Man bör
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dock alltid sträva efter att skolgårdarna utformas med så högt lekvärde som möjligt inne på
den egentliga skolgården där barnen fritt kan röra sig
Friytan är den yta som är tillgängliga för barnen. Friytan som anges för respektive skola är
mindre i verkligheten eftersom ytan uppskattats från underlag som inte varit tillräckligt detaljerade. Detta innebär att ytor för t.ex. cykeluppställning, planteringar, tranportvägar etc har
räknats in i friytan fast de inte borde.
Friyta som anges i rapporten ger dock en fingervisning om skolgårdens yta/barn.
Hur lekvärdet för varje skola har räknats fram redovisas under avsnittet ”Nulägesbeskrivning
över skolgårdarna (F-6 skolor) i Vänersborgs kommun”.
Tabell, sammanställning - Lekvärdesfaktor
Skola
Lekvärdesfaktor
Kommentarer
Rössebo skola
+4,5
Skerruds skola
+3
Mariedalsskolan +3
*Poängen blir +1,5 om anGranås skola
+2,5*
Brålanda skola
Mulltorp skola
Öxnered skola
Frändeskolan -1
Onsjöskolan -1,5
Norra skolan
Rånnums skola
Blåsut skola
Tärnan -2,5*

+1
0
0
-2,5
-2,5
-2,5

slutande skogsområde (vild
zon) inte räknas med.

*Poängen blir -3,5 om inte
intilliggande grönområde
räknas in i friyta.

* Ytorna har räknats med eftersom det helt saknas barriärer mellan det egentliga skolgårdsområdet och
skog/grön-område. Eleverna räknas därför ha fri tillgång till dessa ytor.

Tabell, sammanställning - kriterier

Blåsut
Brålanda
Frändeskolan
Granås skola
Mariedalsskolan
Mulltorp
Norra skolan
Onsjöskolan
Rånnum
Rössebo
Skerrud
Tärnan
Öxnered

friyta zonering tillgänglighet
-1
-0,5
-0,5
1
0,5
-0,5
1
0
-0,5
1
0
-0,5
1
1
-0,5
1
0
-0,5
1
0
-1
1
0
-0,5
1
-0,5
-0,5
1
1
-0,5
1
0,5
-0,5
1
0
-0,5
1
0,5
-0,5

möjlighet till
vegetation
integration av
omvärldslekvärdesförståelse
och topografi lekutrustning
faktor
0,5
-0,5
-2,5
0,5
0
-0,5
1
-0,5
-0,5
-0,5
-1
0,5
0
0,5
1,5
1
0
0,5
3
0
0
0,5
0
-1
-1
-0,5
-2,5
-0,5
-1
-0,5
-1,5
-0,5
-1
-0,5
-2,5
1
1
1
4,5
0,5
1
1
3
-1
-0,5
-0,5
-2,5
-0,5
-0,5
-0,5
0
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Bland skolorna med högre lekvärde finns både stora och små skolor representerade. Ingen
tydlig skillnad mellan stadsnära skolor och landsnära skolor finns. Även skolorna med högt
lekvärde, har utvecklingsmöjligheter som kan höja lekvärdet ytterligare.
Två kriterier utmärker sig, nämligen friyta och tillgänglighet där i stort sett alla skolor fått
samma poäng. Bäst är skolgårdarna i Vänersborg om man ser till kriteriet om skolgårdarnas
storlek, där alla skolgårdar utom Blåsut skola klarar 40 m2/barn. Sämst är skolgårdarna om
man ser till kriteriet tillgänglighet. Om man ser till övriga kriterier är resultatet mer varierande
mellan skolorna.
Bland de skolor med lägst lekvärde krävs i regel mer omfattande åtgärder och att man tar ett
helhetsgrepp vid planeringen för att nå bästa resultat.
En skolgårdsåtgärd skulle kunna innebära att man skapar ett mervärde för både skolverksamheten och för de boende i ett område. T.ex. genom att man tittar på möjligheterna till samnyttjande av olika ytor och funktioner.
Enkäten
Sammanlagt ca 500 personer nåddes av enkäten, 136 svar inkom.
Enkätsvaren visar bl.a. att:
Skolgårdarna används främst i undervisning inom idrott och till viss del matte och NO. Skolgårdarna utnyttjas flitigt av fritids, för organiserade lekar och aktiviteter. Samtliga fritids nyttjar skolgården.
Hälften uppger att skolgården används i undervisningen några gånger om året.
40% uppger att det saknas en lämplig plats för utomhusundervisning.
85% uppger att det finns en lämplig plats i närheten av skolan som kan användas för utomhusundervisning. Platser som nämns är naturområden, parker, lekplatser, skolskogar och
skogsdungar.
55% uppger att en förändring av skolgården skulle engagera mycket. Av fritextsvaren framgår
brist på tid för eget engagemang och oro för ytterligare arbetsbörda som anledningar att inte
engagera sig i förändringar eller som någon uttryckte det ”Bra, men orkar inte göra något
själv”.
96% skulle vilja se någon förändring på skolgården.
Förslag som framkommer är: Mer grönska och mer lekutrustning, fler sittplatser både i sol
och skugga. Flera nämner vindskydd.
50% svarar att det finns platser på skolgården där eleverna inte får vistas. Orsaker som anges
är trafiksituationen, transporter, farliga strukturer t.ex. trappor, väderberoende begränsningar
t.ex. halka och vattensamlingar.
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Hur kan vi skapa en långsiktig skolgårdsutveckling i Vänersborgs
kommun?
Slutsatser och lärdomar från projektets första del
Det kan konstateras att arbetet med skolgårdsfrågorna är tidskrävande och innebär många
kontakter mellan olika förvaltningar och verksamheter.
Det bedöms finnas ett behov av samordning både vad gäller planering och utformning av nya
skolgårdar och vid förändringar på befintliga skolgårdar. I dagsläget saknas riktlinjer och en
tydlig målsättning om hur skolgårdarna ska se ut och användas och det är otydligt vem som
ansvarar för och driver skolgårdsfrågorna i kommunen.
För att bibehålla intresset för skolgårdsutveckling krävs att den pedagogiska personalen ute i
verksamheterna efterfrågar möjlighet till t.ex. utomhusundervisning, odling, gröna miljöer etc.
För detta krävs att verksamheterna inspireras och ges möjlighet att utveckla sina kunskaper
om betydelsen av skolgårdarnas utformning.
Den enskilt viktigaste faktorn för ett framgångsrikt arbete med att långsiktigt förändra
skolgårdarna, är att det finns en gemensam syn och målsättning inom kommunen. För
detta krävs en gemensam vision och målsättning.

Det är mycket viktigt att arbetet med förändring och utveckling av skolgårdarna är väl förankrat i kommunen och i samtliga förvaltningar som ”äger frågorna”.
I Vänersborgs kommun har skolgårdsprojekt tidigare genomförts som resulterade i åtgärder på
några skolor (1998-2002). Även kontakter med t.ex. landskapsarkitekter har förekommit där
fokus varit att utveckla förskolgårdar, ofta i samarbete med elever och personal. Det har dock
många gånger varit svårt att realisera planerna, då ekonomiska medel ofta saknats.
Nedan följer frågeställningar och förslag på dokument och arbetsrutiner som dykt upp under
projektets gång. Dessa bedöms som nödvändiga att arbeta med för att komma vidare med
skolgårdsfrågorna.


Vilken vikt ska skolgårdsfrågorna vara för vänersborgs kommun? För vem och vilka
aktiviteter ska skolgårdarna utformas?



Vem/vilka ska ansvara för att driva skolgårdsutveckling i kommunen och i vilken
form ska detta utföras? Vilka aktörer ska vara delaktiga och på vilket sätt? Förvaltningar? Naturskolan? Annan? Finns det möjlighet att söka pengar t.ex. genom skolverket för en person som kan arbeta med skolgårdsutveckling eller på annat sätt hitta
lösningar inom kommunen?



Ett förvaltningsövergripande måldokument för vänersborgs kommuns skolgårdar. Hur
skolgårdarna ska se ut och hur de ska användas. Exempel från Lunds kommun ”Målbeskrivning för skolans och förskolans utomhusmiljö”.



Ta fram en gemensam lägstanivå för skolgårdarna i kommunen, detta dokument kan
användas i planeringen av nya skolgårdar och fungera som riktlinje vid förändringar
på befintliga skolgårdar. Jämför exempel från Nynäshamns kommun ”Kriterier för en
bra gård – SPRING”



Ta fram skolgårdsplaner för samtliga skolor i kommunen. En skolgårdsplan bör framgå hur skolgården på en kortare och längre sikt kan utvecklas och innehålla en tydlig
prioritering av åtgärder som är nödvändiga för att öka skolgårdens lekvärde och möj19

lighet att användas i undervisningen. Planen bör också innehålla planterings- och skötselplan.
En skolgårdsplan ska vara förankrad hos både skola och förvaltare/skötselentreprenör
och ska vara ett levande dokument som uppdateras regelbundet.


Bilda ett råd för skolgårdsutveckling med uppgift att samordna skolgårdsfrågorna, anordna inspirationsresor, workshops etc. inspirera politiker, pedagogisk personal, tjänstemän på kommunen och förvaltare etc.



Skapa en separat budget för drift och underhåll av kommunens skolgårdar samt budget
för skolgårdsutveckling som är väl känd för alla berörda.

Andra frågor/uppgifter som kan rymmas inom projektet gröna skolgårdar
 Sammanställa och undersöka vilka eventuella skolskogar och andra naturområden som
finns och nyttjas av skolan i skolans närhet. Se över möjligheterna att teckna skolskogsavtal
för varje skola. Ett skolskogsavtal möjliggör att området kan nyttjas något mer extensivt än
vad allemansrätten normalt tillåter t.ex. bygga vindskydd, eldstad. I
 Inspirationsdagar för skolgårdsutveckling
 Uppbyggandet av en kunskaps- och inspirationsbank, för skolgårdsutformning, praktiska
tips/råd för t.ex. växtval och skydd av växter vid nyetablering osv.
 Ta fram nulägesbeskrivningar över förskolegårdar och skolgårdar för högstadie/gymnasium.
Hur drivs skolgårdsutveckling i andra kommuner?
Det finns flera kommuner i Sverige som under en längre tid arbetat med skolgårdsutveckling.
Malmö, Lund och Nynäshamn är kommuner som arbetat länge med skolgårdsutveckling i
olika former och tagits upp som exempel i denna rapport.
I de flesta av kommunerna är det naturskolor som är djupt involverade eller ledare av projekt
som syftar till skolgårdsutveckling och grönare skolgårdar.
Naturskolor kan tillföra erfarenhet, kunskap och förstärka det utomhuspedagogiska perspektivet på skolgårdarna genom synen på skolgården som en pedagogisk resurs i den dagliga undervisningen.
Rent praktiskt kan naturskolor hjälpa till att skapa rutiner och instruktioner för pedagogiskt
arbete på skolgårdarna, ta fram teoretiskt material för t.ex. odling och utomhuspedagogik och
fortbilda skolpersonal i utomhusundervisning och delta i t.ex. skolgårdsråd.
Kommunens naturskola ”Hunnebergs Naturskola” har funnits sedan 1982. Den drivs i form av
en stiftelse och finansieras av Vänersborgs, Trollhättans och Grästorps kommuner. I stiftelsens styrelse är kommunerna representerade samt Sveaskog och Länsstyrelsen.
Naturskolan får därmed ses som en redan etablerad resurs som skulle kunna ha en betydande
roll i arbetet med att utveckla skolgårdarna.
Projektets fortsättning
Projektet Gröna skolgårdar kommer under hösten att söka bidrag från hälsopolitiska rådet för
fortsatt arbete.
Styrgruppen föreslår att projektet löper över 3-år fram till och med 2015 med pengar avsatta
från förvaltningarna och med sökta medel.
För projektets fortlevnad bedöms det nödvändigt att arbeta med förankring inom kommunen,
mellan och inom förvaltningarna.
1. Skapa ett förvaltningsövergripande måldokument för vänersborgs kommuns skolgårdar. Hur ska skolgårdarna utformas för att utgöra ett komplement till klassrumsunder20

visning och utgöra en stimulerande, hälsofrämjande och pedagogisk lekmiljö. Vilka
kriterier ska utgöra en lägstanivå?
2. Starta ett råd för skolgårdsutveckling med representanter från förvaltningar och skolverksamheten. Rådet kan t.ex. utgöra ett stöd för skolverksamheter och förvaltningar
när praktiska åtgärder ska göras på skolgårdarna.
3. Inspirationsdag/workshop/information/utbildning i skolgårdsutveckling för politiker,
pedagoger och kommunala tjänstemän.
4. Praktiska åtgärder på skolgårdarna. (Förutsätter att det finns pengar för fortsatt underhåll och skötsel).
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Nulägesbeskrivning över skolgårdarna (F-6 skolor) i Vänersborgs
kommun
Blåsut skola

Antal elever F-6: 236
Antal fritidsbarn:134
Skolgårdens uppskattade storlek: 5500 m2, byggnader upptar ca 2000 m2.
Beskrivning av skolgården
Skolgården har en grusad fotbollsplan, asfalterad basketplan, flera områden med klätterställningar, gungor och andra lekredskap. Det finns möjlighet till sandlek men egentlig sandlåda
saknas. Skolgården har en mycket begränsad gräsyta, den som finns har ett högt slitage. I mitten av skolgården finns en kuperad yta med bl.a. skuggande tallar. Skolgården har flera avskilda områden som kan upplevas som skrämmande och kan vara svåra att hålla uppsikt över
t.ex. gång mellan huskropparna och trappan i anslutning till gången. Skolgården är uppdelad i
flera rum men saknar flöde mellan rummen. Mitt på skolgården finns en barack placerad. Ett
högt fläktljud noterades från aggregat på baracken. Det finns flera sittbänkar och enstaka bord
finns på skolgården både i sol och i skugga. Löst lekmaterial i form av t.ex. kabeltrummor
finns. Från och med åk 4 får eleverna fritt disponera en angränsande allmän lekplats under
rasterna. Denna är avskild från skolgården av en väg. På lekplatsen finns redskap som passar
äldre elever samt multisport arena, gungor och sandlåda. Här finns även en kuperad yta med
träd med tydliga spår av lek.
Klassning
Friyta: -1
Friytan är ca 15m2/barn vilket är långt under de 40m2 som rekommenderas. Tillfällig barackbyggnad upptar friyta. Den allmänna lekplatsens yta har inte räknats med i friytan eftersom
samtliga elever inte har fri tillgång till den under raster.
Zonering av gården: -0,5
Trygg zon samt vidlyfitig zon finns på skolgården. Skolgården saknar vild zon.
Tillgänglighet: -0,5
Rörelsehindrade kan röra sig runt på gården på egen hand, befintliga lekredskap är inte tillgängliga eftersom sarger och/eller underlag begränsar framkomligheten.
Vegetation och topografi: + 0,5
Naturlig skugga från större träd finns. Ytor med varierad vegetation saknas som går att leka i.
Inslag av naturlig och kuperad mark utgör endast en liten del av skolgårdens totala yta.
Integration av lekutrustning i landskapet: -0,5
I princip all lekutrustning står inom inramade områden. Några lekutrustningar är placerade i
anslutning till naturmark vilket inbjuder till att förbinda lek mellan naturlig och planerat område vilket höjer lekvärdet.
Möjlighet till omvärldsförståelse: -0,5
Större träd på skolgården synliggör årstidsväxlingar och möjliggör till viss del årstidsstudier.
Sand möjliggör konstruktionslek. Mindre träd och buskar samt odling saknas.
Totalt: -2,5
Utvecklingsmöjligheter
Sandlåda och bollplank saknas på skolgården.
Måla upp lekar och spel på asfalten.
Skolgården har flera områden som lämpar sig för odling om intresse finns. Gården skulle behöva fler lekvänliga buskar för att skapa rum och naturliga flöden. Tillfälliga paviljonger tar
friyta i anspråk.
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Miljöbilder Blåsut skola

Lekvänligt i naturlig skugga

Ett bra område för lek, rama in med grönska
så blir den ännu mer lekvänlig

Naturligt kuperad mark och löst material i form av
kabeltrumma

En välanvänd grusfotbollsplan

I förgrunden: sittyta i naturlig skugga, där bakom
en tillfällig paviljong som tar upp värdefull friyta av
skolgården

I närheten av skolan finns en allmän lekplats
med lekredskap och multisportarena som tilltalar de äldre eleverna
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Brålanda skola

Antal elever F-6: 170
Antal fritidsbarn: 84
Skolgårdens uppskattade storlek: ca 16400 m2
Beskrivning av skolgården
En skola med stor variation och där det finns ett visst flöde mellan de olika delarna av skolgården.
Det finns flera små ställen att gömma sig på samt flera platser som inbjuder till möten och
samtal.
På skolgården finns bollplank, sandlåda, klätterställning, gungor, hänga knäveckställning,
pulkabacke, enklare inte nudda marken bana och grillplats. Asfalterad yta för innebandy, grusad yta för fotboll samt gräsyta för fotboll i anslutning till skolgården. Lekvänligt buskage
finns i närheten av skolbyggnaden, dessabuskage hade tydliga tecken på att lek förekommer
dagligen.
I den delen av skolgården som grillplatsen är placerad finns äldre träd som bildar skön skugga, här finns även ett lusthus.
Skolgården har flera förråd och lekstuga.
På den asfalterade ytan på framsidan av skolgården har man brutit upp ytan och anlagt bl.a.
inte-nudda- markenbanor, upphöjda odlings rör i cement, en liten träramp/bro och vintergröna
växter. Runt den uppbrutna ytan finns cement klumpar som man kan gå balansgång på och i
anslutning till dessa ytor finns flera fasta parkbänkar.
Utmed delar av staketet finns flera mindre träd samt cykelställ.
Löst material saknas.
Skolgården har enstaka fikabord lämpliga för måltid ute.
Klassning
Friyta: +1
Friytan uppgår till ca 85 m2/barn.
Zonering av gården: +0,5
Gården har tydliga inslag av trygg och vidlyftig zon. Den vilda zonen finns men är begränsad
då den inte innehåller element som tätare vegetation av buskar och träd eller naturligt kuperad
mark. Gårdens utformning och innehåll ger en viss känsla av olika rum.
Tillgänglighet: -0,5
Rörelsehindrade kan röra sig runt på gården på egen hand, befintliga lekredskap är inte tillgängliga eftersom sarger och/eller underlag begränsar framkomligheten.
Vegetation och topografi: +0,5
Naturlig skugga från större träd finns. Inslag av naturlig och varierad vegetation saknas. Gården är platt. Den kupering som finns består av en större pulkabacke. Plantering med vegetation som är lekbar finns på flera olika ytor i anslutning till skolbyggnaden. Det finns plats för
lek i såväl soliga lägen och i skugga.
Integration av lekutrustning i landskapet: 0
Lekredskap finns integrerade i landskapet exempelvis inte-nudda-markenbana. De flesta lekredskap står inom avgränsade områden.
Möjlighet till omvärldsförståelse: -0,5
Större träd på skolgården synliggör årstidsväxlingar och möjliggör årstidsstudier. Mindre träd
och buskar som är lättare att studera saknas. Cementrör möjliggör odling. Vårlökar finns i
flera rabatter. Löst material saknas.
Totalt: +1

24

Utvecklingsmöjligheter
Utveckla sandleken. Flera sandytor har hög sargkant så även sandlådan. Sandlådan saknar
bakbord och skugga, vattenutkast finns i närheten.
Placera grillplatsens bänkar närmare eldstaden. Fixa till eldstaden samt utbilda pedagoger i att
använda eldstaden i undervisningssyfte och matlagning över öppen eld.
Lusthus, förråd och lekstuga är i behov av renovering och målning.
Skolgårdens asfalterade yta har flera målade lekytor men alla är i behov av att målas om.
I skolgårdens utkant kan man köra in för varutransport på baksidan av skolan, här fanns det
flera öppningar där elever kan passera och krypa ut och hämta bollar. Varningsskyltar saknas.
Förslag på skylt: Skolgårdsområde, varning för lekande barn.
Fixa till grönytorna som redan är gjorda på framsidan, förslag: kryddväxter. Plantera fler vintergröna växter samt utveckla ”inte-nudda-markenbanan” ytterligare.
Staketet utmed järnvägen är delvis i behov av renovering.

Miljöbilder Brålanda skola

Låt asfalten” blomma”- Brålanda skola

”Inte nudda marken bana”- Brålanda skola

Samtala och tjuvlyssna- Brålanda skola

Motoriska utmaningar - Brålanda skola

Samlingsplats - Brålanda skola

Sandlåda utan solskydd - Brålanda skola
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Frändeskolan

Antal elever F-6: 190
Antal fritidsbarn: 93
Skolgårdens uppskattade storlek: 6900 m2
Beskrivning av skolgården
Skolgårdens innergård har flera asfalterade rum som är avgränsade genom byggnader och
”pergola” .
Utanför skolgårdens innergård finns en stor asfalterad yta där man kan spela basket eller innebandy.
Enstaka bord och bänkar finns.
De asfalterade ytorna har flera målningar där man kan göra olika former av spel eller lekar.
Skolgården saknar större gräsyta, på innergården finns en begränsad yta med gräs.
Sandlåda avsedd för sandlek saknas.
Klätterställning, gungor, knävecksställning, gungbräda, linbana och bollplank finns. Dessa är
placerade i utkanten av skolgården, man måste passera basketplanen och innebandyplanen för
att kunna komma till denna del av skolgården.
En liten enklare ”inte-nudda-markenbana” finns.
Taggiga nyponrosbuskar som var helt nedklippta fanns på flera ytor på skolgården. På framsidan där skolbussarna avgår finns andra buskar som är mer lekvänliga men där saknas spår av
lek. I de få lekvänliga buskarna på innergården finns spår av lek.
Löst material saknas.
Klassning
Friyta:+1
Ytan bedöms vara ca 40 kvm/barn eller mer ytan för byggnader räknats bort.
Zonering av gården: 0
Trygg zon samt vidlyfitig zon finns på skolgården. Skolgården saknar vild zon.
Tillgänglighet: -0,5
Rörelsehindrade kan röra sig runt på gården på egen hand, befintliga lekredskap är inte tillgängliga eftersom sarger och/eller underlag begränsar framkomligheten.
Vegetation och topografi: -0,5
Inslag av naturlig och varierad vegetation saknas. Det finns stora planterade träd, men tätare
vegetation saknas. Gården är helt platt. Det finns möjlighet till lek i både soliga lägen och i
skugga. Planterade buskar utgörs till stor del av taggbuskar och är inte lekbar.
Integration av lekutrustning i landskapet: -0,5
Det finns en enklare inte-nudda-markenbana i anslutning till ”parken”.
Möjlighet till omvärldsförståelse: -0,5
Större träd på skolgården synliggör årstidsväxlingar och möjliggör årstidsstudier. Mindre träd
och buskar som är lättare att studera saknas. Enstaka cementrör som skulle kunna användas
till odling finns. Löst material saknas.
Totalt: -1
Utvecklingsmöjligheter
De asfalterade ytorna har flera målningar som behöver målas/ rustas upp. Finns spelpjäser till
fia och schack?
Upplysningsskylt om att det är skolgårdsområde behövs utmed vägen som går till idrottsplanen. Rama in klätterställningsområdet. Barn behöver känna trygghet och en öppen yta kan
upplevas skrämmande och oändlig. Skapa förbindelsepassager för att underlätta förflyttning
mellan skolbyggnaderna och klätterställningarna. Mer gräsytor behövs samt träd, lekvänliga
buskar och vintergrönt. Bryt upp del av asfaltsytan som man gjort t.ex. på Brålanda skola.
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Innergården behöver fler sittplatser och bord. Runt träden på innergården kan man göra fina
sittplatser som naturligt kan få skugga med hjälp av trädkronorna.
Sätt upp klätterhandtag utmed pergolan (se exempel Rössebo). Tillför lekvänligt buskage där
det nu finns taggbuskar. Kryddodling i cementrör för smak och doft.
Tillför löst material t.ex. längre träbitar som kan användas för spel och i bygglek.

Miljöbilder Frändeskolan

Skapa rum -Frändeskolan

Tillgänglighetsanpassa -Frändeskolan

Lekvänligare grönska –Frändeskolan

Måla så i så att man kan leka! -Frändeskolan

Dela av med grönska -Frändeskolan

Utveckla fler motoriska utmaningar -Frändeskolan
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Granås skola

Antal elever på Skolan: 300
Antal fritidsbarn: 180
Skolgårdens uppskattade storlek: 17800 m2

Beskrivning av skolgården
Skolgården har flera områden med skoglik miljö i närheten av skolbyggnaden. Mellan skolgården och intilliggande gång- och cykelväg finns trädbevuxen mark som visar på tydliga spår
av lek.
Gungor, klätterställningar, hänga knäveck, målade asfatslekar/spel finns liksom basket och
landbandy plan som är asfalterad. Grusad fotbollsplan med mål samt pulkabacke. En enklare
hinderbana/inte nudda marken bana finns. En fin innergård finns men är avgränsad från övriga skolgården med plankstaket och grind, vid besöket var den låst och kunde inte nås via
skolgården.
Ytterligare två innergårdsliknande miljöer finns på den ena finns det finns det grus, enstaka
buskage och några stenar. Den andra innergården har enbart asfalt med enstaka parkbänkar.
Skolan har flera bord och bänkar men vid besöket var de inte utställda. Skolgården har flera
cykelställ på skolgården och gården är delvis inhägnad med gunnebostaket. Skolan har ett
förråd och i samband med förrådet finns bänkar under tak. Skolgårdsbyggnaden har flera utskjutande tak där det finns sittbänkar. Skolgården har förråd som vid besöket var låst.
Klassning
Friyta: +1
46 m2/barn när ytan för byggnader har räknats bort.
Zonering av gården: +1
Barnen har fri tillgång till samtliga 3 zoner, även om den vilda zonen inte tillhör det egentliga
skolgården.
Tillgänglighet: -0,5
Rörelsehindrade kan röra sig runt på gården på egen hand, befintliga lekredskap är inte tillgängliga eftersom sarger och/eller underlag begränsar framkomligheten.
Vegetation och topografi: +0,5
Skolgården är platt, men kuperad och varierad topografi finns i anslutande skogsområde, dock
utgör denna yta mindre än hälften av skolgårdens yta. Det finns platser för lek i såväl soliga
lägen som i skugga.
Integration av lekutrustning i landskapet: 0
Det finns en enklare inte-nudda-markenbana som inte är underhållen i anslutande skogsområde.
Möjlighet till omvärldsförståelse: +0,5
Träd och buskar i anslutning till skolgården synliggör årstidsväxlingar och möjliggör årstidsstudier. Det finns odlingsmöjligheter på innergården.
Totalt: +2,5
Förbättringsmöjligheter
Sandlåda saknas på skolgården. Måla i asfaltslekar på asfalten. Förbättra/utveckla hinderbananMer grönska i form av både träd och buskar bör komplettera befintlig skoglik miljö.Flytta
bort cykelställ i närheten av en mindre höjd för att nyttja höjden till kana och stjärtlapps åkning under vintern eventuellt skulle man här kunna placera en rutschkana.
I anslutning till klassrummens dörrar behöver ytorna inredas. Olika temaområden kan med
fördel skapas för att få variation. Vattenlek, hinderbana, sandlek, samt bygga och konstruera
kan vara möjliga temaområden. Här kan man med fördel planera för krydd och grönsaksodling om intresse finns. Skapa grönska och rumslighet med hjälp av växter, plank, stenar, stubbar, buskar och träd.
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Skolgårdens styrka ligger till stor del i att det anslutande skogsområdet med varierad och kuperad naturmark, med äldre och yngre träd och buskar och lekbar vegetation. Detta område
borde därför annekteras till den egentliga skolgården.

Miljöbilder Granåsskolan

Skapa förutsättningar för att åka stjärtlapp
–Granåsskolan

Naturliga motoriska utmaningar –Granåsskolan

Grönare rum –Granåsskolan

Naturområde i anslutning till skolgården –Granåsskolan

Skapa odlingsmöljigheter –Granåsskolan

Lekredskap i den trygga zonen –Granåsskolan
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Mariedalskolan

Antal elever F-6 samt särskola: 400
Antal fritidsbarn: 200
Skolgårdens uppskattade storlek: ca 45500 m2
Beskrivning av skolgården
En varierad skolgård, uppbyggd på ett tilltalande sätt med klätterställningar, gungor och skoglik miljö nära skolbyggnaden. Skolgården har gungor, klätterställningar, bollplank, klättervägg, sittplatser både i sol och skugga.
Stora områden med kuperad mark finns för motorisk träning. Skolans fotbollsplaner, både
gräs och grus är placerade en bit utanför/längre ifrån skolbyggnaden vilket gör att otrygga och
bollrädda barn slipper gå över och igenom bollspel för att ta sig till klätterställningar och
skog.
Skolgården har naturliga trygga flöden mellan olika rum och delar av skolgården.
Planterade buskar lite här och var avgränsar lekområden och trots att skolan har fina skogsområden på och i anslutning till skolgården så finns det spår av lek i buskagen.
Skolgården har stora gräsområden som inte har tagits i anspråk av fotboll eller annan bollsport.
Skolgården har flera asfalterade ytor som inte har tagits i anspråk av bollsport.
Skolan har en pulkabacke.
Skolgården har enstaka fikabord lämpliga för måltid ute.
Klassning
Friyta: +1. 113m2/barn när yta för byggnader och parkeringar räknats bort.
Zonering av gården: +1
Samtliga zoner finns representerade.
Tillgänglighet: -0,5
Rörelsehindrade kan röra sig runt på gården på egen hand, befintliga lekredskap är inte tillgängliga eftersom sarger och/eller underlag begränsar framkomligheten.
Vegetation och topografi: +1
Minst hälften av gården har varierad topografi. Det finns ytor med naturlig vegetation som går
att leka i. Det finns platser för lek i såväl soliga lägen som i skugga.
Integration av lekutrustning i landskapet: 0
I princip all lekutrustning står inom inramade områden. Några lekutrustningar är placerade i
anslutning till naturmark vilket inbjuder till att förbinda lek mellan naturlig och planerat område. Detta höjer skolgårdens lekvärde.
Möjlighet till omvärldsförståelse:+0,5 Det finns gott om löst material i skogen. Träd och
buskar i anslutning till skolgården synliggör årstidsväxlingar och möjliggör årstidsstudier.
Skolträdgård/odling saknas.
Totalt: +3
Utvecklingsmöjligheter
Gården har stora outnyttjade asfalterade ytor, här skulle man kunna rita fram asfaltslekar som
det i nuläget inte finns.
Utveckla lekvänliga innergårdar i direkt anslutning till där eleverna går in och ut. En innergård kunde ha sandlek, en annan skulle kunna vara med vattenlek och ytterligare en skulle
kunna vara bygg och konstruktions inriktad. En annan skulle kunna vara en sinnes och avslappningsgård. Innergårdarna skulle också kunna användas mer om de fick lite mer rumskänsla, sittplatser och växtlighet.
Skolan har stora möjligheter att skapa en enklare samlingsplats för utomhusundervisning. Det
finns platser på skolgården dit man kan gå och ha uteundervisning även om flera elever har
rast. Gården har förutsättning att skapa plats för odling.
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Miljöbilder Mariedalsskolan

Naturligt kuperad mark ger motorisk träning

Flera platser för lek med varierad utmaning

Flera olika sittplatser, både i sol och skugga

Förnan på marken gynnar naturstudier

Planterat lekvänligt buskage

Yngre träd och buskar är en tillgång för småfåglar och
skolans fältstudier
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Mulltorp skola

Antal elever F-6: 44
Antal fritidsbarn: 34
Skolgårdens uppskattade storlek: ca 5600 m2 (Ytan på förskolegården som ligger på samma
fastighet är inte medräknad).
Beskrivning av skolgården
Skolan har flera klätterställningar, gungor, gungleksaker, sandlåda, fotbollsplan med gräsyta,
basketplan med asfalterad yta och innebandymål. Bollplank för både fotboll och tennisbollar,
målad asfalt och förvaringslådor. Det finns ett enklare lusthus. Träd ger skön skugga på flera
platser på skolgården. Det finns odlingsmöjligheter i form av ett trädgårdsland. Pulkabacken
som finns har ”steg” utmed ena delen av backen. Dessa steg består av nergrävda stockar och
gör att eleverna lättare kan ta sig upp för en isig vinterbacke. Hela skolgården är avgränsad
med staket. Skolgården saknar löst material och verkar välstädad. Skolgården har en samlingsplats med stockar och ett cementrör för grill. Skolgården är utsatt för vind och ligger i ett
buller utsatt läge.
Klassning
Friyta: +1. ca 130m2/barn när ytan för byggnader räknats bort.
Zonering av gården: 0
Trygg zon samt vidlyfitig zon finns på skolgården. Skolgården saknar vild zon.
Tillgänglighet: -0,5
Rörelsehindrade kan röra sig runt på gården på egen hand, befintliga lekredskap är inte tillgängliga eftersom sarger och/eller underlag begränsar framkomligheten.
Vegetation och topografi: 0
Gård med enstaka kulle, den största delen av vegetationen går inte att leka i, men en del av
vegetationen är lekbar. Delar av gården ligger i skugga. Det finns klättervänliga träd och lekbara buskar.
Integration av lekutrustning i landskapet: 0
Det finns lekredskap integrerade i landskapet, men de flesta står inom avgränsat område.
Möjlighet till omvärldsförståelse: +0,5
Det finns bra möjligheter till odling. Träd och buskar på skolgården synliggör årstidsväxlingar
och möjliggör årstidsstudier. Naturligt löst material för konstruktionslek saknas.
Totalt: 0
Utvecklingsmöjligheter
Renovera och måla lusthuset ev ge den en ny plats för där den är placerad nu så är det väldigt
skuggigt. Tillverka ”lösa” bänkar som passar att placera i lusthuset.
Väg 44 utanför skolan ger konstant buller på skolgården och bullerdämpande åtgärder vore
önskvärt.Fler lekvänliga buskar, en örtagård för fjärilar och sinnesintryck.
En hinderbana för motorisk träning, gården är väldigt platt, en hinderbana skulle komplettera
befintlig lekutrustning. Fotbollsplanen är i perioder ganska blöt, ny dränering eller kanske en
grusplan istället? Måla upp fler asfaltslekar på asfalten.
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Miljöbilder Mulltorps skola

Skolträdgård/odling –Mulltorp Skola

Klättervänlig lekplats i naturlig skugga

Pulka backe med trampstockar –MulltorpSkola

Klätterställning

Samlingsplats utomhus – Mulltorp skola

En välstädad parkliknande miljö. Buskar, låga träd,
löv och pinnar som får ligga kvar skulle gynna studier av kretslopp, småkryp och fåglar och ge tillgång till löst material.
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Norra skolan

Antal elever F-6 samt särskola: 200
Skolgårdens storlek: 7516 kvm
Antal fritidsbarn: 145

Beskrivning av skolgården
Skolgårdens innergård domineras av en asfalterad yta där enstaka buskar och träd är placerade
utmed staket eller byggnader. Skolgårdens ”baksida” domineras av grus. Här finns även asfalterad basketplan och grusad fotbollsplan med mål. Förmodligen förekommer även landbandy
för det finns mål avsedda för detta men de var vid besöket placerade i sandlåda. Flera klätterställningar, gungor sandlådor och andra lekredskap finns och är placerade i utkanterna av
skolgården utmed staket. Detta gäller såväl innergården som baksidan. Små ytor med gräs
finns. Enstaka träd och buskar finns, några av dessa kan man klättra i. Skolgården saknar pulkabacke. Flera förråd finns men vid besöket är de flesta låsta. Skolgården har flera sittbänkar
och bord de flesta placerade i sol. Skolans placering alldeles intill Skräckleparken och Vänern
gör skolgården vindutsatt.
Klassning
Friyta: +1
52 kvm/barn
Zonering av gården: 0
Trygg zon samt vidlyftig zon finns på skolgården. Skolgården saknar vild zon.
Tillgänglighet: -1
Rörelsehindrade kan inte på egen hand ta sig runt byggnaden pga av nivåskillnader med trappor. Befintliga lekredskap är inte tillgängliga eftersom sarger och/eller underlag begränsar
framkomligheten.
Vegetation och topografi: -1
Platt gård med vegetation som inte går att leka i. I stort sett hela gården har samma solförhållanden. Den är antingen solbelyst eller ligger i skugga.
Integration av lekutrustning i landskapet: -1
I princip all lekutrustning står inom inramade lekområden. Landskapet utanför detta erbjuder
en torftig lekmiljö.
Möjlighet till omvärldsförståelse: -0,5
Sandlåda finns för konstruktionslek. Naturligt löst material saknas. Den största delen utgörs
av hårdgjord yta och går inte att påverka. Träd och buskar på skolgården synliggör årstidsväxlingar och möjliggör årstidsstudier till viss del.
Totalt: -2,5
Utvecklingsmöjligheter
Den asfalterade innergården behöver grönska, delas upp i rum. Här skulle man kunna anlägga
en trafikbana för cyklar med övergångställen och skyltar, en inte nudda marken bana m.m.
Här finns flera områden som lämpar sig för odling om intresse finns.
På skolgårdens baksida ligger vinden på från sjön här behöver man skapa vindfång och rumskänsla utan att ta bort utsikten och Vänerns glittrande vatten.
Bakom den stora skolbyggnaden finns en del av skolgården som känns mörk, kall och lite
bortglömd. Denna yta är avgränsad med staket med grind. Det finns potential att förändra
detta rum, den känns lite riddarborg/vallgrav det borde inspirera denna yta. Ett bra ställe att
vara varma dagar. Här skulle man eventuellt kunna jämna till ytan och anlägga ett ”uteklassrum” i den delen som solen kommer åt.
Rita upp ”asfaltslekar” och spel på asfalten.
Måla bollplanket i glada färger.

34

Sandlådan på baksidan ser ut att behöva ny sand och bakbord saknas. Den ligger förmodligen
i skugga av skolbyggnaden under stor del av dagen och i kombination av kalla vindar från
Vänern så kanske den är lite kall att leka i. Rama in och skapa rum.

Miljöbilder Norra Skolan

Utmanande bollplank – Norra skolan

Sandlåda skuggad av skolbyggnad – Norra skolan

Stora grå ytor både på baksida och innergårdNorra Skolan

Flera lekredskap är placerade i skolgårdens
yttre områden. Skräcklan och Vänern angränsar till skolgården – Norra skolan

Planteringarna är placerade skolgårdens ytterkant- Norra skolan

Lekvänlig värdefull yta i skugga under den
varma årstiden – Norra skolan
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Onsjö skolan

Antal elever F-6: 290
Skolgårdens storlek: 12242 kvm
Antal fritidsbarn:150
Beskrivning av skolgården
Skolgården har gungor, sandlåda, lek och klätterställningar. Flera sittplatser både med och
utan bord/tak. Förråd finns utplacerade på flera ställen på skolgården och var vid besöket upplåsta.
En skola med två ”lekområden”. En av dessa ligger i gassande sol (enstaka träd ger skugga på
delar av denna yta, även skolbyggnaden ger viss skugga) och en av dem har mer skugga, särskilt vintertid. För att gå mellan dessa lekområden måste man gå en lång väg runt hela skolgården som ett U ungefär. Flödet kring byggnaden hindras av varutransportväg.
Detta skulle behöva ändras så man inte behöver gå runt hela vägen tillbaka.
Mellan de två lekområdena finns planteringar med och utan buskar. I några rabatter har
buskar tagits bort och inte ersatts.
Längs med baksidan finns en liten mur med sittmöjligheter, tyvärr är cykelställen placerade så
att man inte alltid kan nyttja muren till sittplats.
Flera asfaltslekar finns målade på asfalten.
Stora asfaltsytor finns, några används för landbandy och basket flera bollplank finns.
Pulkabacke finns.
Den egentliga skolgården saknar större gräsyta om man inte räknar med pulkabacken som
gräsyta. Skolgården gränsar mot ett grönområde som erbjuder större gräsytor, träd och buskar
och en grusad fotbollsplan. Skolan har en skolskog med skolskogsavtal med kommunen.
Klassning
Friyta: +1 ca 42 kvm/barn.
Skolgården har många cykelställ. Ytan som dessa upptar har inte räknats bort från friytan då
uppgifter om m2 för cykelparkering saknas.
Zonering av gården: 0
Trygg zon samt vidlyftig zon finns på skolgården. Skolgården saknar vild zon.
Tillgänglighet: -0,5
Rörelsehindrade kan röra sig runt på gården på egen hand, befintliga lekredskap är inte tillgängliga eftersom sarger och/eller underlag begränsar framkomligheten. Skolgårdsområdet
upplevs svårttillgängligt p.g.a. bommar och smala passager.
Vegetation och topografi: -0,5
Vegetationen består mestadels av större träd i skolgårdens utkanter och enstaka lekbara
buskage. Större delen av skolgården är platt och saknar helt naturligt kuperad mark, med undantag för en anlagd pulkabacke. Lekutrustning är placerad antingen i skugga eller sol och
saknar i princip naturlig skugga från träden.
Integration av lekutrustning i landskapet: -1
I princip all lekutrustning står inom inramade lekområden. Landskapet utanför detta erbjuder
en torftig lekmiljö.
Möjlighet till omvärldsförståelse: -0,5 Naturligt löst material saknas. Den största delen utgörs av hårdgjord yta och går inte att påverka. Träd och buskar på skolgården synliggör årstidsväxlingar och möjliggör årstidsstudier till viss del. Sandlåda möjliggör konstruktionslek.
Totalt: -1,5
Utvecklingsmöjligheter
Pulkabackens placering gör att kan man inte kan använda alla sidor eftersom en byggnad och
staket ligger för nära. Åt ett annat håll finns en basketkorg med stolpe, där det finnas krockrisk. Pulkabackens placering och utformning bör ses över.
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Ersätta och tillföra grönska, lekvänliga buskar och träd i de rabatter som finns, anlägga intenudda-marken- eller hinderbana, en sinnesträdgård, krydd eller grönsaksodling om intresse
finns.
Måla asfaltslekar och spel.
Måla bollplanket i glada färger med kryss och liknande för ”kasta-prick” utmaning.

Miljöbilder Onsjöskolan

Här kan man få hög fart! - Onsjöskolan

Lekvänliga buskage finns men även stora gråa ytor –
Onsjöskolan

Skapa ett grönt rum, en inte nudda marken bana, en Vad kan man göra för att öka lekvänligheten? –Onsjö
trygg zon - Onsjöskolan
skolan

Samlingsplats under tak för en hel klass - Onsjöskolan

Möjligheter för odling och en rumsliknande sittplats.
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Rånnums Skola

Antal elever F-6:195
Antal fritidsbarn:123
Skolgårdens uppskattade storlek: ca12500m2
Beskrivning av skolgården
Skolgården har en tydlig uppdelning och delas av med hjälp av skolbyggnad och staket i två
delar, en ”framsida” för de äldre eleverna och en ”baksida” för de yngre eleverna.
Den lekutrustning som finns är mestadels placerad i ytterkant av skolgården utmed staketen.
Grusade och asfalterade ytor finns avsedd för bollekar, basket och innebandy. Det finns en
gräsplan avsedd för fotboll.
Den del av skolgården som är på ”baksidan” på skolgården finns ett förråd sandlåda, gungor,
klätterställning och balansbana. I närheten av fotbollsplanen finns en stor ek och en slänt.
Slänten är inte lämplig som pulkabacke då skolbyggnaden ligger alldeles för nära. Nedanför
slänten, intill skolbyggnaden finns en yta med grovt grus.
Skolgården störs av buller från trafik, däremot upplevs fotbollsplanen relativt tyst då skolbyggnaden dämpar ljudet.
Framsidan av skolgården nyttjas av de äldre eleverna. Här finns ett förråd med sittbänkar och
tak över. Det finns gungor, klätterställningar, hänga knäveck och rutschkana. Flera bollplank,
basketkorgar och grusad fotbollsplan. Denna sida har nivåskillnader som är avdelade genom
anlagda planteringar med buskar. I buskarna finns det spår av lek.
Det finns gott om platser att parkera cyklar på skolgården.
Skolan har flera träd mestadels på framsidan bl.a. kastanj och ek men skolgården är välklippt
och städad vilket gör att här saknas löst material. Träden som finns är både äldre och yngre.
Flera av de halvstora träden har omfattande barkskador.
Skolgården har enstaka fikabord lämpliga för måltid ute.
Klassning
Friyta:+1 50 m2/barn när byggnasytor har räknats bort.
Skolgården har många cykelställ. Ytan som dessa upptar har inte räknats bort från friytan då
uppgifter om m2 för cykelparkering saknas.
Zonering av gården: -0,5
På skolgården för de yngre barnen (baksidan) saknas i stort sett den trygga zonen helt. Det
saknas tillräckligt med sittplatser, bänkar och bord. Sandlådan är placerad i den vidlyftiga
zonen som helt dominerar skolgården. Här finns ett flertal lekställningar och bollplaner. Den
vilda zonen med lekbar vegetation saknas helt.
Tillgänglighet: -0,5
Rörelsehindrade kan röra sig runt på gården på egen hand, befintliga lekredskap är inte tillgängliga eftersom sarger och/eller underlag begränsar framkomligheten.
Bakbord finns men är felplacerade.
Vegetation och topografi: -0,5
Vegetationen består mestadels av riktigt stora träd som ger naturlig skugga på framsidan.
Buskage finns i anlagda planteringar på skolgårdens framsida och är till viss del lekbara. Större delen av skolgården är platt och saknar i stort sett helt naturligt kuperad mark.
Integration av lekutrustning i landskapet: -1
I princip all lekutrustning står inom inramade lekområden. Lanskapet utanför detta erbjuder
en torftig lekmiljö.
Möjlighet till omvärldsförståelse: -0,5
Naturligt löst material saknas. Den största delen utgörs av hårdgjord yta och går inte att påverka. Träd och buskar på skolgården synliggör årstidsväxlingar och möjliggör årstidsstudier
till viss del. Sandlåda möjliggör konstruktionslek.
Totalt: -2,5
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Utvecklingsmöjligheter
När det gäller cykelparkeringar så tar dessa stora ytor i anspråk av skolgården, kan man hitta
en annan lösning för cykelparkering?Byta ut delar av nuvarande staket till buskage, träplank
eller annat likvärdigt för att skärma av mot framförallt synintryck men även till viss del ljud.
Fotbollsmålet på grusplanen behöver nytt nät. Plantera många lekvänliga buskageområden på
skolgårdens båda sidor.Utveckla en ”innergårdskänsla” skapa fler rum framföra allt på ”baksidan”, mer grönt, gärna vintergrönt, en grön oas. Utveckla området vid den stora eken mot
fotbollsplanen kanske en sinnesträdgård med plats för fågelmatning. Plats för fågelmatning på
skolgårdens framsida. Måla ”asfaltslekar/målningar” och spel samt plan för innebandy. Tillföra kuperad mark på baksidan.

Miljöbilder Rånnums skola

Sittplats i skugga från tak och träd Åk4-6, Rånnums skola

Cykelställ stjäl värdefull lekyta Åk4-6–Rånnums
skola

Klätterställning, trafikbuller och visuella intryck
Åk 4-6, Rånnums skola

Grå asfalt utan grönska präglar denna skolgård
Åk F-3, Rånnums skola

Slänt utan möjlighet till fart då den ligger nära
skolbyggnad F-3 – Rånnums skola

Skapa rum avgränsning bakom denna fina klätterställning F-3 – Rånnums skola
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Rösebo skola

Antal elever F-6: 24
Antal fritidsbarn: 22
Skolgårdens uppskattade storlek: ca 13200 m2
Beskrivning av skolgården
Skolgården har en klätterställning med rutschkana, hänga knävecksräcke, gräsyta, gräsfotbollsplan med mål och pulka backe. En båt, en trädstam på marken att sitta på, klättra i och
balansera på. En sandlåda och ytterligare en utmanande balansstock. Skolgården saknar asfalterad yta eller plattor.
I direkt anslutning till skolgården finns en vacker skog som inbjuder till lek, det finns gott om
löst material och här finns spår av lek men inget slitage.
Skolgården har ett gammalt uthus som fungerar som förråd. Gården har flera stora ekar, fruktträd, bärbuskar och odlings möjligheter.
I ett av skolgårdens hörn finns en grillplats med sittbänkar.
Fikaborden är placerade längs gaveln på ett av husen där solen värmer under vintern. Längs
med långsidan på detta hus som saknar fönster på denna sida har man satt upp ”klätterklossar”, här handlar det inte om att våga klättra högst utan kunna klättra längst!
Grusplan finns men gruset är för grovt för en traditionell grusplan.
Stora delar av skolgården har stora områden där det tar tid innan yt- och smältvatten försvinner.
Klassning
Friyta: +1 550 kvm/barn.
Detta är dock en grov överskattning eftersom barnen inte får nyttja hela skogsområdet, markeringar ute i skogen visar hur långt ut de får gå.
Zonering av gården: +1
Samtliga tre zoner finns representerade.
Tillgänglighet: -0,5
Rörelsehindrade kan röra sig runt på gården på egen hand, befintliga lekredskap är inte tillgängliga eftersom sarger och/eller underlag begränsar framkomligheten.
Vegetation och topografi: +1
Gården har varierad topografi, naturlig vegetation samt planterad vegetation som går att leka
i. Det finns platser för lek i såväl soliga lägen som i skugga.
Integration av lekutrustning i landskapet: +1
Det finns lekutrustning som är integrerad i landskapet t.ex. en gammal båt, klättervägg och
stockar och står inte inom inramade ytor. Naturliga partier av gårdens landskap kan användas
som lekutrustning
Möjlighet till omvärldsförståelse: +1
Det finns gott om löst material för kostruktionslek. Odlingsmöjligheter finns. Små träd och
buskar och vårlökar på skolgården synliggör årstidsväxlingar och möjliggör årstidsstudier.
Totalt: +4,5
Utvecklingsmöjligheter
Anlägga en pergola vid fikaborden med tillhörande upphöjda odlingsbäddar, alternativt sätta
upp en segelduk. Se om man kan utnyttja att marken är vattensjuk genom att anlägga vattenlek område, alternativt se över dräneringen. Skapa vindskydd runt grillplatsen.
Se över ljuskällor utomhus. Byt ut gruset på grusplanen. Asfaltera eller lägg plattor på någon
yta. Måla och utföra enkla reparerationer på uthus och förråd på skolgården. Ena delen av
förrådet skulle t.ex. kunna göras om till en lekstuga.
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Miljöbilder Rösebo skola

Klättra längst, inte högst- Rösebo skola

Gott om löst material – Rösebo skola

Odlingsmöjligheter, stora träd, små träd och
buskar ökar skolgårdens värde som en pedagogisk plats för fältstudier – Rösebo skola

Skogen, en del av skolgården – Rösebo skola

Samlingsplats med plats för alla, komplettering
med vindskydd ger ökad användbarhet – Rösebo
skola

Mycket is, tecken på vattensjuk mark – Rösebo skola
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Skerrud skola

Antal elever F-6: 39
Antal fritidsbarn: 14
Skolgårdens uppskattade storlek: 12700 m2
Beskrivning av skolgården
En mestadels platt skolgård. Ytan och förutsättningar för pedagogisk uteundervisning finns.
Gården har flera rum. Vissa är avgränsade med staket vilket begränsar flödet.
Skolgården har en större grusplan med fotbollsmål, asfalterad innergård med landbandymål
samt gräsfotbollsplan i anslutning till skolgården. 60-metersbana och kulstötarring finns.
Gården avgränsas med trästaket mot vägen, mot fotbollsplanen intill skolgården består avgränsningen av ett buskage av yngre träd och buskar av löv, lärkträd förekommer.
Klätterställningar, gungor, inte- nudda-markenbana, sandlåda samt förråd finns. I närheten av
klätterställningen finns ett skogsområde av hög kvalité, gott om löst material, överblickbar för
pedagogerna, förmodligen utan att man som barn känner sig iakttagen. Här finns gott om
stenbumlingar och varierad terräng och fågelholkar i träden. Denna yta avgränsas med taggtråd mot grannens mark.
Den del av skolgården som är mot vägen har en stor och väl tilltagen gräsyta, den saknar träd
och buskar och verkar vara blöt, förmodligen dåligt dränerad. Här finns ett litet lekområde
med tre små vindskydd med sittbänk samt trähästar.
Det finns en liten förhöjning som idag används som pulkabacke i mindre utsträckning. Denna
lilla förhöjning ligger i anslutning till skolans parkering och saknar avgränsning mot denna.
I nära anslutning till sandlådorna finns lådor för förvaring av sandleksaker. På innergården
finns ett vattenutkast. Bollplank mot vägg samt ytterligare fristående bollplank.
Enstaka bord och bänkar förekommer.
Klassning
Friyta:+1
ca 235kvm/barn när byggnader och parkeringsyta räknats bort.
Zonering av gården: +0,5
Gården har egenskaper från alla zoner, dock är den trygga zonen inte särskilt utvecklad.
Tillgänglighet: -0,5
Rörelsehindrade kan röra sig runt på gården på egen hand, befintliga lekredskap är inte tillgängliga eftersom sarger och/eller underlag begränsar framkomligheten.
Vegetation och topografi: +0,5
Området är naturligt platt och saknar större ytor med varierad topografi. Skogsdungen bakom
klätterställningen är avgörande för poängen.
Integration av lekutrustning i landskapet: +0,5
Inte-nudda-markenbana i anslutning till skogsparti finns. Även den uppbyggda ”stallmiljön”
är ett exempel på integrerad lekutrustning, dock avgränsas den av staket och grind vilket gör
att leken kan ”stanna upp” eller avbrytas.
Möjlighet till omvärldsförståelse: +1
Fruktträd, bärbuskar och odlingslådor finns. Buskar och träd i rätt höjd underlättar fältstudier.
Gott om fågelholkar. Sandlåda för konstruktionslek och löst material finns.
Totalt: +3
Utvecklingsmöjligheter
Gården saknar naturliga passager till lekområden, skapa flöde mellan rummen.
Dränera om den del av skolgården som är blöt samt anlägg en pulkabacke på gräsytan mot
vägen. Här kan man även plantera buskar och träd, gärna vintergröna samt plantera eller bygga upp ett vindfång.
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Förrådet som finns är i behov av renovering. Ev kanske man behöver flytta på den för att göra
den mer tillgänglig.
Sandleksakslådorna behöver renoveras, alternativt kan vara att flytta befintligt förråd.
Avgränsa grusfotbollsplanen mot den asfalterade skolgården med buskar eller trästaket så att
man skapar en tydligare gräns.
Ombyggnation av ”pergolan”, öppna upp med ”fönster” gluggar, främja fantasi och rolllekar
typ affär/glasskiosk eller likande.
Plantera kryddväxter på innergården i befintliga cementurnor.
Planera om skolgården så förskolan som finn i skollokalerna kan få en större gård.
Hitta en ny plats för innebandyplanen och tillföra mer grönska och sittplatser på innergården.
Staket utmed vägen behöver renoveras.

Miljöbilder Skerrud skola

Ex på rumslighet, gräsyta, grusyta, asfalt och
skogsdunge – Skerrud skola

Odlingsmöjligheter, skolan har även fruktträd
och bärbuskar – Skerrud skola

Klätterställning och en utmanande inte nudda
marken bana – Skerrud skola

Äldre och yngre träd och gott om löst material i
skogsdungen – Skerrud skola

.

Mindre mål att ställa tvärs över istället Ridån av
mindre träd och buskar avgränsar ytan och skapar rumslighet – Skerrud skola

Skolgården saknar en lämplig pulkabacke som
gör att barnen har rastaktivitet även under vintern – Skerrud skola
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Tärnanskolan

Antal elever F-6: 280
Skolgårdens storlek: ca 11000 kvm om anslutande grönyta utanför den egentliga skolgården
räknas med.
Antal fritidsbarn: 64
Beskrivning av skolgården
Runt skolbyggnaden finns flera små innergårdar. Innergårdarna ser lite olika ut men oftast
finns det enstaka buskar och ett enkelt klätterredskap eller sandlåda. För att ta sig till de olika
innergårdarna finns asfalterade gångar och små ytor med gräs. Utmed dessa gångar finns träd
och sittplatser samt flera cykelparkeringar. Närmast parkeringen finns ett område med buskar
där man kan se spår av lek. Del av skolgården ligger i direkt anslutning till Tärnan åk 7-9.
Enstaka buskar finns flera av dem med taggar.
I anslutning till skolgården finns en större gräsyta med fotbollsmål, en grillplats, samt en pulkabacke. I kanten på detta område finns flera klätterställningar och andra lekredskap samt en
kompisgunga. Här finns också plan för basket och landbandy.
Klassning
Friyta: +1 > 40 m2/barn om anslutande grönområde räknas med.
Zonering av gården: 0
Gården har egenskaper från två av zonerna, trygg och vidlyftig. Naturligt flöde mellan zonerna saknas.
Tillgänglighet: -0,5
Rörelsehindrade kan röra sig runt på gården på egen hand, befintliga lekredskap är inte tillgängliga eftersom sarger och/eller underlag begränsar framkomligheten.
Vegetation och topografi: -0,5
Lekbart buskage mot parkeringen utgör en värdefull lekmiljö, men är liten i förhållande till
antalet elever. I övrigt är gården väldigt platt.
Integration av lekutrustning i landskapet: -1
I princip all lekutrustning står inom inramade lekområden. Landskapet utanför dessa erbjuder
en torftig lekmiljö.
Möjlighet till omvärldsförståelse: -0,5
Några mindre träd och buskar i anslutning till skolbyggnaden är möjliga att använda i fältstudier.
Totalt: -2,5
Förbättringsmöjligheter
Befintlig skolgård kräver stora förbättringsinsatser. Ta hjälp av kunniga personer för planering och innehåll. Om man ska göra en enklare insats kan man koncentrera dessa till innergårdarna och utrymmet närmast skolan, men det är bättre att försöka skapa en helhet och integrera den stora gräsplanen till skolgården. Försök också att skapa delaktighet i detta skolgårdsprojekt genom att involvera föräldrar och andra boende i området. Utvecklingen kan med fördel drivas i form av ett integrationsprojekt eller arbetsmarknadsåtgärd för unga. Genom att
skapa delaktighet kan man i framtiden minska risk för skadegörelse. Skapa minikolonilotter
eller pallkrageodling, ”arrendera” ut dessa som en del av skolgården som närboende sköter.
Tänk på att allt som planteras eller anläggs ska ha ett pedagogiskt värde. Exempelvis så när
man planterar träd så ska det vara vanliga svenska skogsträd och när man planterar buskar så
ska de vara lekvänliga och /eller ge bär som man kan äta. Tänk på att skolgården ska stimulera till motorisk träning och rörelse och även stimulera alla sinnen.
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Miljöbilder Tärnanskolan

Vidlyftiga zonen, här behöver man skapa rum och
skolgårdskänsla. ,Plantera lekvänliga buskar och
träd - Tärnanskolan
k

Innergårdarna representerar den trygga zonen Tärnanskolan

Skapa buskage som är lekvänligt, gärna med
hinde reller inte-nudda-markentema - Tärnanskolan

Utanför egentligt skolgårdsområde, denna yta har
avgörande betydelse för Tärnanskolans skolgårdsutveckling

Stamma inte upp alla träd utan gör knoppar,
frukter och blad tillgängliga för elever – Tärnan
. skolan

Lekvänligt buskage, några av buskarna kan man
låta bli att klippa så det blir grova så man på sikt
kan klättra i dem .- Tärnanskolan
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Öxnered Skola

Antal elever F-6: 165
Antal fritidsbarn: 97
Skolgårdens uppskattade storlek: 14000kvm 84 kvm/barn
Beskrivning av skolgården
Skolgården har flera olika rum, fram och baksida, innergårdar och mer öppna ytor, rejäl backe
och många plana ytor. Den saknar löst material och förefaller välstädad. Den har klätterställningar, sandlåda och gungor. Dessa ramas in av skolbyggnader, träd och buskar. Dessa skapar
ett behagligt rum för lek.
Skolgårdens baksida har två gräsfotbollsplaner och en grusplan avsedd för fotboll och asfalterade 60 meters banor. Längst ner mot angränsande hage och skog finns en slänt med flera träd
och buskar. Här förekommer spår av lek. Skolgården verkar sluta i denna slänt, därefter
kommer taggtråd och en liten bäck innan hagen tar vid. På andra sidan av taggtråd och bäck
ligger flera av skolans fotbollar. Skolgårdens asfalterade ytor har flera asfaltslekar/spel som är
väl målade. Asfalterad basketplan finns.
Skolgården har flera bänkar med bord flera av dem placerade i sol, enstaka bord får skugga av
skolbyggnader och ett bord har en inramning av ett plank liknande en berså. Skolgården avgränsas till viss del av staket framförallt mot väg och intilliggande förskola. Skolgården har en
del buskar och träd i olika storlek.
Flera förråd finns på skolans gård men vid besöket var de låsta.
Klassning
Friyta: +1
>40kvm/barn.
Zonering av gården:+0,5
3 zoner representerade, men den vilda zonen är mycket begränsad och inte så ”vild” och tät.
Tillgänglighet: -0,5
Rörelsehindrade kan röra sig runt på gården på egen hand, befintliga lekredskap är inte tillgängliga eftersom sarger och/eller underlag begränsar framkomligheten.
Vegetation och topografi: 0
Gård med slänt mot baksidan av skolbyggnaden. I övrigt består skolgården av plana ytor som
domineras av asfalt och gräs. En del vegetation är lekbar t.ex. buskage intill skolbyggnad och
klätterställning.
Integration av lekutrustning i landskapet: -0,5
Balanshinder och stockar finns i övrigt står all lekutrustning inom inramade områden.
Möjlighet till omvärldsförståelse: -0,5
Enstaka naturliga inslag på gården förändras med årstiderna. Den större delen av skolgården
består av ytor som inte är möjliga att påverka. Fågelholkar möjliggör viss omvärldsförståelse/studier.
Totalt: 0
Utvecklingsmöjligheter
Här finns alla förutsättningar att skapa en lustfylld och lekvänlig skolgård.
Som komplement till skolgårdens plana ytor bör man prioritera att skapa område för motorisk
träning, stenar, stockar träd och buskar.
Skapa ”innergårdskänsla” i direkt anslutning till skolbyggnaden, på framsidan mot vägen.
Skärma av med lämpligt material och växter mot framförallt synintryck men även ljud mot
den trafikerade vägen. En grön oas uppdelad i flera rum.
Även skolgårdens baksida behöver ramas in med lekvänliga buskar och träd. På den ena av
gräsplanerna kan en grillplats eller ett ”uteklassrum” anläggas. Skapa ett rum för undervisning
utomhus som ligger lite vid sidan av skolgården.
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Innergården mot idrottshall/fritids och förskoleklass behöver ses över, har flera bra egenskaper men saknar flöde och inramning. Här finns möjlighet att skapa ett lekvänligt vattenkretslopp. Knyta samman balansövning, stockar och hänga-knäväcksställning till en sammanhängande inte-nudda-markenbana.

Miljöbilder Öxnereds skola

Skapa rum i den trygga zonen och bullerdämpande grönskande avskärmning mot väg och tåg –
Öxnered skola

Här har man skapat en god lekvänlig miljö genom att skapa
rumslighet med träd, buskar och byggnader som avgränsar och
ramar in - Öxnered skola

Mer buskar och träd! – Öxnered skola

Lämplig plats för flexibel pallkrageodling- Öxnered skola

Det finns ett litet område med vild natur på skolgården men det avgränsas mot hage med taggtrådsstaket
- Öxnered skola

En inte nuddamarkenbana samt berså skulle passa bra –
Öxnered skola
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