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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 och den rörelsesatsning
tillsammans med Stockholmsidrotten som gjorts under
2019. 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. 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.

Aktivitetsparken för åk f-3 på Vanstaskolans
invigdes 14 maj.
Tjärat hamparep fästes i stolparna som fastsatts
på Gröndalsskolans berg. Både elever och
lärare kan nu ta hjälp av repet för att ta sig upp
på berget.

Detta hände i slutet av höstterminen 2019
och i början av vårterminen 2020

Janne och Naturskolan har haft regelbundna möten under hela
hösten och våren och det har varit möten med bland annat
skolgårdsgrupper, lärare, fritidslärare, elever, rektorer,
vaktmästare, chefer, driftstekniker och förvaltare på
fastighetsavdelningen för att driva projektet framåt.
På Gröndalsskolan färdigställdes stolparna och repet upp till
berget. Repet kan hjälpa de som behöver för att komma upp på
berget. Repet inbjuder också eleverna att ta sig upp vare sig de
behöver ta hjälp av repet eller inte. Att ta sig upp på berget är
en bra fysisk och motorisk utmaning.
Sedan inleddes det omfattande arbetet med Gröndalsskolans
aktivitetspark på en del av den gamla cykelparkeringen. Det
inledande arbetet tog längre tid än beräknat på grund av att
asfalten behövde tas bort, bland annat för att säkerställa
ekarnas fortlevnad. Asfalten sorterades från grus, sand och
forslades bort. Grävningen för att förankra stolpar till sargen
och de stockar som utgör grunden för de olika delarna i parken
tog också längre tid eftersom marken var fylld med sprängsten.

På en del av cykelparkeringen på norra delen av
skolgården påbörjades arbetet med en
aktivitetspark under hösten.

En del av cykelparkeringen på Gröndalsskolan har
nu byggts om till en aktivitetspark för åk 4-9.
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Den ritning som gjordes över aktivitetsparken
granskades av en besiktningsman och vissa
justeringar gjordes utifrån kommentarerna. Arbetet
kunde sedan sättas igång.

En av delarna i aktivitetsparken ska föreställa en
spindel. Det krävs en stor portion problemlösning för
att tillgodose elevernas behov av utmaningar,
säkerhet, EU:s rekommendationer och att få en
någorlunda biologiskt korrekt spindel.

Första momentet i byggandet var att rama in
området med en sarg. Sargens funktion förutom att
rama in området och att hålla den strida sanden (EUgodkänd fallsand) på plats är att sitta eller att
balansera på den.
I början av 2020 fanns det oklarheter kring
finansiering av projektet vilket gjorde att det tappade
fart. Arbetet med aktivitetsparken blev därför försenat.

Stockarna förbereddes innan de forslades till
skolgården genom att de bästa valdes ut, barkades
och kapades.

Alla stockar som fästs i marken tjäras först för att
inte suga upp vatten och för att motstå röta.

Efter önskemål från elever om att få träningsredskap
byggdes träningsredskap in i aktivitetsparken.
Redskapen valdes utifrån en modell som eleverna gjort
och efter ett möte med elevernas idrottslärare. Till
vänster jämfotahopp och till höger redskap för s.k. dips.
Arbetet med aktivitetsparken slutfördes under
mars då den besiktigades och vissa justeringar
gjordes.
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