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Under 2018 – 2020 pågick Lärmiljöprojektet. Syftet
var att skapa hälsofrämjande lärmiljöer i enlighet med
Boverkets allmänna råd (Allmänna råd om friytor
2015). Fokus låg på att skapa miljöer som underlättar
undervisning utomhus inom olika ämnen och
stimulerar till fysisk aktivitet. I projektet var Janne
Jonsson anställd. När projektet avslutades anställdes
han som Lärmiljöutvecklare och arbetet fortsätter nu
med samma fokus, och 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.

Lärmiljölådor tillverkas nu till alla skolor
i Nynäshamns kommun. .

Detta har hänt under våren 2021

Janne och Naturskolan har haft regelbundna möten under
hela våren för att diskutera alla önskemål som kommit in
från skolor och förskolor. Det har diskuterats design,
tekniska lösningar, pedagogik, säkerhet, ekonomi,
prioriteringar och planeringar.
I ”Lärmiljöfabriken” har det tillverkats lärmiljölådor och
innehåll till dessa. Tanken är att varje skola ska få en sådan
låda under höstterminen. Lådorna innehåller bland annat
stora tärningar, geometriska objekt, siffror, bokstäver,
enmetersbrädor, halvmeterbrädor, enmetersrep och de
kommer att innehålla en handledning till lärare i skola och
på fritids. Hänvisningar kommer att finnas till böcker i Att
lära in ute-serien som finns på alla skolor.
På Tallbackaskolan har det byggts gagabanor,
spänger, bollplank och en figur har snitts fram ur en stock
och det har murats en eldplats.

Full fart i Lärmiljöfabriken. Geometriska
objekt till lärmiljölådorna, men också
harar till Naturskolans nya tema för
förskoleklass som började i januari.

Skyltar till träd på skolgården för att öka
kunskapen om deras namn.
En av två gaga-banor på Tallbackaskolan för spel
med boll.
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Kompostlåda till Svandammsskolans fritids.

Spänger gjorda av de
bakar som blir över
när en stock sågats på
längden.
På Svandammsskolan har det byggts en
kompostlåda, en gagabana, en måttstock till
längdhoppsgropen och fler saker är på gång.
På Kyrkskolan ersattes den gamla armgången av
en ny och en förvaringslåda till de stora
schackpjäserna byggdes.
På Vanstaskolan har två gagabanor byggts.

Leverans av schacklåda till Kyrkskolan i Sorunda.

Förskolegårdar
Till Breddals, Hallängens och Vanstas
förskolor i Ösmo levererades varsin tipi i trä innan
Kristi himmelfärdshelgen, allt efter deras
önskemål. Eftersom Lärmiljöutvecklaren är anställd
inom skolan får förskolorna betala för dessa
åtgärder.

Måttstock till Svandammsskolan och en armgång till
Kyrkskolan. Olika djurs
hopprekord finns angivna.

En falufärgad tipi i trä har precis kommit
på plats på Hallängens förskola i Ösmo.
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