Team rapport om Multifunktionella
utomhusmiljöer på Förskolan Blåsippan
Projekt: Stora Gården

Teamet: Airies Lexner, Mia Lundén, Jenny Svensson, Regina Seger, Dorit
Lindahl, Ulla-Britt Svensson och Lotta Lindegren.
Förskolan Blåsippan, Eksjö Kommun.

Övergripande mål: Stora gården, bättre lärande miljö.

Delmålen: Träd till skugga, få iordning bäcken så vi kan få mer vatten,
bärbuskar, UV -Skydd, miniskogsträdgård, pil-koja och lärande miljöer på
gården.

Bakgrund: Vi valde stora gården för att få mer lärande miljöer och
tillsammans få en bättre gemenskap mellan barn och oss pedagoger.
Varför just nu? För att vi kom med i Mångfunktionella utomhusmiljöers projekt.
Nuläget vid start: En stor gård med mycket gräsyta och lite UV-skydd. Dåliga
lärmiljöer.

Förändringar:
När vi har varit på Lärandeseminarium har vi fått erfarenhetsutbyte och
inspiration, även fått med oss uppgifter att lösa i vår verksamhet med hjälp
PGSA.
Genom diskussion i olika arbetslag och i vår Utegrupp kommit fram till våra
förbättringsförslag. Ut efter det har vi jobbat med PGSA i utegruppen.

 UV -Skydd, 5 stycken som är på våra små gårdar.

Före

efter

Bygg golv, inspirations lådor som barnen kan använda i sin lek och därigenom
få matematik och konstruktion i sin lärmiljö

 Mini-skogsträdgård, där vi planterat buskrosor, vinbärsbuskar. Sått fröer
så som rädisor och blommor. Planterat smultron, jordärtskocka, Vallört
och kryddor. Vi har även satt potatis.

Barnen och pedagoger i Utegruppen har varit delaktiga i mätningen och
testerna.

Personer som vi i Utegruppen har samverkat med är
Elisabeth Jörgensen - stadsträdgårdsmästare i Eksjö,
EKFAB – Fastighetsägare
Sponsrat material från Optimera, Gilberts och Sherwin Williams.

Resultat:
UV -Skydd: Barnen kan nu vistas i sandlådan under hela dagen.
Bygg golv: Barnen har nu fått början till en ny lärmiljö.

Mini-skogsträdgård: Här har barnen fått möjlighet att lära sig hur ett frö/ knöl
kan utvecklas till någon fin blomma eller ätbara växter.

Insektshotell: En introduktion om vad våra bin, humlor insekter gör för nytta
för oss i naturen och att de hjälper vår växtlighet att frodas.

Vattenuppsamling: Just nu har vi använt plasthinkar för att samla in regnvatten
till våra barns lek. Vi kommer att ha uppsamling av regnvatten för att ta tillvara
på det på ett naturligt sätt.

Summering:
Genom att vi sökte till projektet Mångfunktionella utomhusmiljöer har vi fått
mer inspiration, tid och ett gemensamt mål som vi tillsammans har satt upp.

Våra UV -skydd har gett barnen möjlighet att kunna vara ute i sin lekmiljö i
sandlådan under hela dagen, detta var ett stort problem för oss innan.

Genom att vi skapat en Mini-skogsträdgård har vi fått igång en enkel
gemenskap mellan våra avdelningar.

Hur vi går vidare:
Med hjälp av Elisabeth Jörgensen har vi en planerad utomhusmiljö som vi ska
skapa tillsammans med barnen och pedagoger.

Vi siktar mot en Förskole gård i Världsklass!

När man sår och planterar måste man skörda.
Vi skördar inte bara på vår gård utan även i Fobo`s trädgård där vi har några
land. Det vi inte sått men behöver till skördefesten skördar och köper vi på
Fobo trädgård.

Efter skörden kommer skördefesten…

