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Bakgrund 

När Lärmiljöprojektet (2018-2020) avslutades 

anställdes Janne Jonsson som Lärmiljöutvecklare och 

arbetet fortsätter, som tidigare, i tätt samarbete med 
Nynäshamns Naturskola. 

Den största delen av virket som används består av 
granbarkborredödad gran från kommunens marker. 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 våren 2022 
Janne och Naturskolan har haft regelbundna möten under 
hela hösten för att diskutera alla önskemål som kommit in 

från skolor och förskolor. Det har diskuterats design, 

tekniska lösningar, pedagogik, säkerhet, ekonomi, 
prioriteringar och planeringar.  

Sunnerbyskolan och Kyrkskolan fick sina gagabanor 
(sexhörnig sarg) under våren. De är mycket populära 

rörelsealternativ till de traditionella kingrutorna.  

I november 2021 hölls ett par workshops på 
Vanstaskolan där elever i åk 7 under ordinarie 

tekniklektioner fick bygga olika installationer till sin skolgård 
i skala 1:10. De fick i grupper använda högst 10 pinnar (40 

cm x 3 cm) och vissa kriterier skulle uppfyllas. De fick sedan 

rösta om vilken installation som ska uppföras på skolgården 
under våren. Pinnarna motsvaras i verkligheten av stockar 

som är ca 400 cm x 30 cm. Arbetet med installationen 
inleddes under våren.  

Tallbackaskolans elever i åk 1 inventerade spindlar på 
sin skolgård i anslutning till sin dag om småkryp på 

Naturskolan under hösten. Naturskolan tillverkade en 

modell på den spindel som visade sig vara den vanligaste 
förekommande på skolgården, nämligen husspindeln. Under 

våren påbörjades arbetet med stockarna till spindeln.  
På Naturskolan oljades alla brädor som skulle ingå i 

den ramp som byggdes i början av maj. Detta för att 

undvika tryckimpregnerat trä. Rampen byggdes dock av en 
entreprenör. En efterlängtad tillgänglighetsanpassning. 

 
 

 
 

 

 
  

Lärmiljöutveckling  
nyhetsbrev 

En fälld gran som dödats av granbarkborrar. Efter 

fällning barkas den och sågas till i lämpliga längder 

beroende på vad som ska tillverkas.  

Granbarkborren är bara ca 4 mm 

men när de är många kan de döda en 

gran som är stressad av t.ex. torka.  

Till de här två modellerna kommer de döda granarna väl till pass. 

Under maj byggs den vänstra och placeras på Vanstaskolan efter 

sommaren. Spindeln byggs på Tallbackaskolans gård i skrivande stund.  

Larvgångar. 
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Efter önskemål från elever på 

Tallbackaskolan om att få 

hästhinder tillverkades dessa 

portabla hinder som också kan tas 

in och förvaras.   

Tallbackaskolan fick även hästboxar till de hästar som 

ska hoppa över hindren.   

En tipi på 

Videbacken gjord 

av röjt sly. 

Slanorna är 

barkade och 

surrade med 

hamparep. 

Barnen kan själva 

bygga väggar om 

de vill.  

Brädorna till nya rampen vid Naturskolan 

målades med linolja och umbra av Janne 

innan en entreprenör byggde.    

Stockar som sätts under mark målas med 

tjära för att motverka röta och på så vis 

förlänga livslängden. 

Med en flismaskin kan nu flis tuggas av 

sly och grenar. Flis är ett bra fallunderlag 

och bra alternativ till EU-sand.  

En gaga-bana på Sunnerbyskolan. Eleverna är innanför sargen med en boll. 

Bollen som ligger på marken får bara nuddas med händerna och den slås med 

händerna mot de andra. Får någon bollen på sig åker den ut. Sist kvar vinner. 

http://www.nynashamnsnaturskola.se/
mailto:robert.lattman-masch@nynashamn.se
mailto:ylva.skilberg@nynashamn.se
mailto:jan.a.jonsson@nynashamn.se
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Förberedande arbeten och 

bearbetning av stockar på 

”verkstan”.  

Stockar som angörs i mark 

tjäras först. Detta blir 

fundamentet för spindelns 

kropp.  

Bilder från arbetet med husspindeln på Tallbackaskolan 

Stockar och grävmaskin på plats på skolgården.   

Fundamentet är på plats  Stockarna i förgrunden har transporterats till skolgården 

och ska nu bli spindelns ben.  

http://www.nynashamnsnaturskola.se/
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Förskolor 
Intresset från förskolorna har ökat under våren. En 

överenskommelse har gjorts om ett arbete som ska 

göras inom Lärmiljöutveckling på den nya förskolan 
Gläntan i Sorunda. Träd har fällts på platsen och 

Janne har varit där och säkerställt att vissa av 
träden kan användas i utvecklingen av utemiljön. 

Arbetet har sedan försenats och kommer troligen 

göras under hösten. 

Två förskolor i Nynäshamn, Videbacken 
och Fjärden har önskat utveckling av sina 

utemiljöer. Efter möten med förvaltare och 

personal togs förslag fram och personalen har 
prioriterat utifrån ekonomiska förutsättningar. 

Arbetena på Videbacken färdigställdes under april 
och förberedande arbeten på Fjärden inleddes 

också.   

 Bilder från Videbackens förskola  

En stocktrappa i en lerig 

slänt.  

En rotstubbe. Besiktningsmannen bedömde att det 

behövdes fallmaterial. Här valdes träflis istället för dyr 

och svårhanterlig EU-sand.  

När en planerad del inte fick plats i aktivitetsparken 

byggdes istället bord och bänkar till sandlådan.   

En ny aktivitetspark byggdes på Videbacken med olika 

utmanande installationer. Observera den enkla spindeln som med 

lite fantasi kan bli något helt annat.  

Reglar har satts fast 

på ett befintligt staket 

för att barnen ska 

kunna ta sig fram utan 

att nudda mark.  

http://www.nynashamnsnaturskola.se/
mailto:robert.lattman-masch@nynashamn.se
mailto:ylva.skilberg@nynashamn.se
mailto:jan.a.jonsson@nynashamn.se

