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Detta har hänt
Under vårterminen 2018 tog projektidén form efter diskussioner som påbörjats under höstterminen 2017.
Syftet med projektet är att skapa hälsofrämjande lärmiljöer i enlighet med Boverkets allmänna råd
(Allmänna råd om friytor 2015). Fokus ligger på att skapa miljöer som underlättar undervisning utomhus
inom olika ämnen och stimulerar till fysisk aktivitet. Det ska ske genom att utveckla en arbetsmetod där
eleverna, i en arbetsgrupp, är delaktiga tillsammans med lärarna och kanske också föräldrarna. Tanken är
att när projektet är slut ska ett fungerande arbetssätt ha implementerats där en lärmiljöfond stimulerar
skolor, men även förskolor, att på ett demokratiskt och elevdrivet sätt utvecklar sina lärmiljöer utomhus.
I augusti anställdes Janne Jonsson i projektet för att arbeta med det konkreta uppgifterna. Han har bland
annat haft möten med lärare och elever. Rektorer, lärare och elever har haft möjlighet att önska
förändringar på sina skolgårdar utifrån en checklista som bygger på
Boverkets allmänna råd. Önskemål som rektorer och lärare har haft för att
underlätta undervisning utomhus har varit att få samlingsplatser i form av
stockringar och bänkbord med tak. Det är här som Jannes
hantverksskicklighet har kommit till pass. Stockringar finns nu på
Vanstaskolan, Tallbackaskolan, Kyrkskolan, Naturskolan och en anpassad
variant är på gång till Gröndalsskolans höga berg. Den demokratiska
processen med involverade elever, elevråd och arbetsgrupper tar tid och
kommer konkret inte synas förrän senare i projektet.
Utifrån elevernas önskemål på Vanstaskolans F-3 har ritningar tagits fram för
att utveckla den gamla tennisplanen till en aktivitetspark. Även ritningar för
en aktivitetspark för de äldre eleverna 4 - 9 har arbetats fram efter elevernas
önskemål. Den befintliga aktivitetsparken på Vanstaskolan har också
renoverats delvis under hösten. På Viaskolan har den befintliga
aktivitetsparken kompletterats med ytterligare utmaningar för eleverna.
Janne och Naturskolan har haft regelbundna möten under hösten för att
driva projektet framåt. Planering och inköp har varit kännetecknet för arbetet
i inledningen av vintern. Gymnasiets byggprogram har fått uppgiften att
bygga 15 bänkbord med sedumtak. Ytterligare bänkbord i OrganoWood har
köpts in och ska kompletteras med tak för att sedan placeras ut på de skolor
som önskat dessa. Under vintern kommer vissa delar att prefabriceras för att
under våren kunna installeras tillsammans med elever. Det gäller t.ex. de
sittplatser i form av tåg, traktorer och bryggor i trä som skolorna har önskat.
I projektet arbetar vi mest med trä i form av timmer. Virket är i stor
utsträckning OrganoWood. När obehandlat trä ska målas används i första hand linoljefärg. Detta för att få
en så giftfri miljö som möjligt. I vissa fall görs installationer flyttbara för att möjliggöra flytt mellan skolor
eller mellan platser på skolgården om verksamheten förändras.
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