Projektets namn
Förskolan i staden – för hållbar framtid

Teamet
I vårt team ingår Helena Rudolfsson, Harriet Sjöblom, Anna Fröderberg, Marita Hermansson (under
våren) och Carin Hellberg. Vi arbetar på förskolan HallonEtt en enskild förskola i Jönköpings kommun

Mål
Vårt mål är att som stadsförskola kunna erbjuda barnen en förskolegård för hållbar framtid.

Bakgrund
I projektets start formulerade vi följande nulägesbeskrivning:
Det finns en grundtanke med en genomtänkt pedagogisk miljö på vår gård, där tanken är att det ska
finnas olika ”rum” med olika typer av aktiviteter på gården. Dessa ”rum” har förbindelser med
varandra. Vi har en öppen gård med god överblick. Det finns bra med cykelytor och ytor med
möjlighet för barnen att ta ut sina rörelser. Vi har stora sandytor, det finns klättermöjligheter. Det
finns också sedan några år tillbaka några odlingslådor där det bland annat odlas kryddor och
smultron och luktärter.
UV-skydd: Idag finns ett litet träd på gården och det sätts under sommarhalvåret upp ett ”segel”
över en del av sandytorna. Eftersom det är byggnader runt hela gården så blir det skugga av dem.
Under vinterhalvåret då solen står lågt kommer knappt någon sol alls in på gården.
Gården känns sliten och den är ofta skräpig. Vi delar gård med andra hyresgäster men det finns idag
ingen samverkan med hyresgästerna kring gården. Det är inte heller mycket samverkan med
fastighetsskötarna gällande gården.
…. och vi skrev då fram följande förbättringsåtgärder:










UV-skydd: Under korta perioder på sommaren blir det riktigt hett på gården och
även i sanden där vi idag har ett solskydd, så här skulle vi behöva utöka vårt UVskydd så det finns över någon av områdena med gräs.
Vi önskar anlägga en skogsträdgård/fjärilsrestaurang.
Vi önskar anlägga en bambuskog.
Odling/perenner – där vi kan ta vara på kryddor, bär mm. Tillsammans med barnen
Tillgång till vatten – både för utforskande och för odling. Ta tillvara på regnvatten.
Jobba för en gemensam syn/ett gemensamt förhållningssätt till utevistelse och
utemiljö, formulera hur våra värdeord syns och blir levande vid utevistelse och i
utemiljön.
Öka samverkan med fastighetsbolag, fastighetsskötare och hyresgäster.

I projektstarten fick vi erbjudandet att med Riksbyggens kartläggningsverktyg göra en genomlysning
hur vi kunde öka ekosystemtjänsterna på vår gård. Det som konkret kom fram där som vi såg som
tänkbara och spännande åtgärder så var det: Pergola med växtlighet, sandpartier ersättas med
gräs/skogsträdgård, grönt tak på ett cykelförråd, fågelbad och fågelholk.

Förändringar
De processer av förändringar som har startats under projektet är: Samtal med fastighetsägaren
angående de större förändringarna som behöver göras som t.ex pergola, grönt tak och att ersätta
sandpartierna med växtlighet. Det vi själva har dragit igång är: anläggning av fjärilsrestaurang,
odlingar i odlingslådor, tillverkning av insektshotell, uppmuntran till rörelse genom att vi fått syn på
vårt förhållningssätt och genom att ta bort plankor så en gång bakom cykelförrådet öppnades upp.
Vi har flyttat en låda med sandleksaker så att den nu står i skuggan av ett träd.
Vi har nu en gemensam anslagstavla i personalrummet där vi delger de som inte är med i teamet
tankar och bilder kring utemiljön. Det finns där också möjlighet för all personal att påverka och ha
åsikter. Här luftar vi både plus och minus, stort som smått.

Resultat
Bollen i flera frågor ligger nu hos fastighetsägaren, vi väntar på svar. Vi upplever dock kontakten som
positiv. Fjärilsrestaurangen har skapat flera samtal och det finns ett visst intresse för att ta hand om
restaurangen. Odlingslådorna har lett till att många barn är nyfikna på vad som växer där, de smakar,
luktar, tittar på insekter.

Genom att vi har utmanat vårt förhållningssätt upplever vi att rörelsen ökat, barnen gör mer
"krångliga" saker och får chansen att utmana sig själva. Vi upplever att barnen i större utsträckning
sitter och leker i skuggan mer med hjälp av de förändringar vi gjort. Vi har fått positiv respons på
tavlan i personalrummet och samtal kring gården har börjat väckas.

Summering
Vi ser en förbättring. Vi ser optimistiskt på framtiden. Vi ser möjligheter. Förändringsarbetet har
verkligen inspirerat oss, nu känner vi att det viktiga är att få med alla på tåget. Att ha fått ta del av
andra förskolors arbete och ta del av deras diskussioner har gett stor inspiration. Vi har även fått en
tankeställare kring det här med att dela gård med andra hyresgäster. Det behöver inte var ett "vi"
och "dom".

Nästa steg
Nästa steg är att fortsätta jobba mot vår vision. Plantera bärbuskar, köpa vattentunna, vart gör vi av
trädgårdsavfall? Skyltar till våra odlingar. Återigen försöka få svar från fastighetsägaren kring bla
lägga igen en sandlåda, anlägga skogsträdgård och bygge av pergola samt anlägga grönt tak på
cykelförrådet.

