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Bakgrund
Under vårterminen 2018 tog projektidén form. Syftet
med projektet är att skapa hälsofrämjande lärmiljöer
i enlighet med Boverkets allmänna råd (Allmänna råd
om friytor 2015) och det ligger i linje med
kommunens mål om välmående elever. 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 är delaktiga tillsammans
med lärarna. 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 utveckla
sina lärmiljöer utomhus.
Janne Jonsson som är anställd i projektet arbetar mest
med trä i form av timmer. Under hösten har majoriteten av
virket bestått av granbarkborredödad gran från
kommunens marker. Om sågat virke används, är det i stor
utsträckning OrganoWood. När obehandlat trä ska målas
används i första hand linoljefärg. Trä som förankras i
marken behandlas först med tjära. Detta för att få en så
giftfri miljö som möjligt.

Detta har hänt under hösten 2020

Janne och Naturskolan har haft regelbundna möten under
hela hösten och det har varit möten med bland annat
skolgårdsgrupper,
rektorer,
vaktmästare,
chefer,
driftstekniker och förvaltare på fastighetsavdelningen för
att driva projektet framåt.
På
Sunnerbyskolan
inleddes
höstens
mest
omfattande arbete i september. Där byggdes en
aktivitetspark som ska uppmuntra till rörelse och lärande
på skolgården. En befintlig smal asfaltsgångväg målades
blå som en bäck som rinner genom området. Bron över ån
gillades inte vid besiktningen med hänvisning till EUrekommendationerna om att strid sand (EU-sand)
behövdes under bron. Eftersom bäcken då skulle hamna
under sanden fanns det ingen anledning att ha en bro
över. Bron flyttades därför till ett annat ställe. Pumpen till
befintlig vattenlek renoverades och sätts ut till våren.
”Bäcken” inspirerade också till att snida en bäver
Se en 3 minuter lång film om arbetet i projektet med
Sunnerbyskolans aktivitetspark som exempel.
http://nynashamnsnaturskola.se/video/larmiljoprojekt_p
rocess_sunnerby_nov2020.mp4

Ett fantasifullt väsen på Sunnerbyskolans
skolgård.

En bäver pryder nu skolgården på Sunnerby.

Precis som på Svandammsskolan uppfördes en
korsspindel.

En ramp som lockar till spring och hopp. I
bakgrunden ett utkikstorn i form av en kabelvinda
av det större formatet. Vi tackar VA-förvaltningen
som skänkte den i samband med arbeten med
dagvatten i Ösmo.
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Förskolegårdar

På Vansta och Hallängens förskolors gårdar
gjordes ett arbete efter önskemål och i december
uppfördes delarna på gårdarna.
Under december påbörjades förberedelser för
arbeten som ska göras framöver. Flera möten har
hållits med särskolan, men där inväntas svar
angående aktuella områdens tillgänglighet och vilka
möjligheter det finns att förändra och utveckla
miljöerna.
En armgång gjord av grova rep.

Balansbana som går att flytta, på Vansta
förskola.

En tunnel gjord av bakarna från stockarna.
Bakarna är de yttersta rundade delarna som
inte går att såga till brädor och plank, men
som fungerar att använda i olika sammanhang.

Spänger på Vansta förskola att springa på
mellan träd och buskar.

Ett upp och nervänt träd kan bli det som
eleverna önskar att det ska vara.

Spång som återvändsgränd med en siluett av
en ekorre som är en av avdelningarnas namn.

Klassiska kubbar att hoppa på.

En blomma på Hallängen med kronblad,
ståndare och pistiller eller bara sittplatser eller
vad barnen önskar att det ska vara.

Läs mer på hemsidan www.nynashamnsnaturskola.se under GÅRDAR
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