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§ 18 Funktionsprogram för förskole- och skollokaler samt
dess gårdar - remittering
Ärendenummer: Bou 2125/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander, Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Programnämnden för barn och utbildning har i sin verksamhetsplan gett
uppdrag att under 2017 ta fram ett funktionsprogram för hur framtida
skollokaler och skolgårdar ska vara utformade. Skollagen (2010:800) och
verksamheternas respektive läroplan ligger till grund för innehållet. För att
skapa ett sammanhållet dokument inkluderade uppdraget även uppdatering
av förskolans funktionsprogram inklusive förskolegårdar.
Örebro kommuns mål är att utforma förskole- och skollokaler och dess
gårdar så att det ges möjlighet att bedriva en verksamhet för alla och vilken
vilar på demokrati och mänskliga rättigheterna. Utformningen av
funktionsprogrammet vilar på begreppen trygghet, tillgänglighet, flexibilitet
och samarbete.
För utemiljön tas ett gemensamt dokument för förskole- och skolgårdar
fram som syftar till att höja kvaliteten på gårdarna för att stärka barns hälsa,
lärande och utveckling.
Väl förankrade och tydligt kommunicerade riktlinjer bidrar till att
säkerställa en hög kvalité på kommunens utbildningslokaler och skapa en
god pedagogisk inne- och utemiljö. Funktionsprogrammets syfte är att
fungera som ett styrdokument och innehålla riktlinjer för hur våra framtida
förskolor och grundskolor samt dess gårdar ska vara utformade både vid
nybyggnation samt vid till- eller ombyggnation. Vid varje nytt projekt
utformas ett detaljerat beställningsunderlag till berört fastighetsbolag som
kompletterar funktionsprogrammet. För bedömningen av och
kommunikation kring gårdarna planeras det kommande digitala verktyget
Skolgårdsvärde kunna användas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20180117
Remissversion av Funktionsprogram för förskole- och skollokaler samt dess
gårdar, 20180131
Förslag på remissmissiv, 20180122
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning
1. Ärendet remitteras till Förskolenämnd, Grundskolenämnd samt
Programnämnd samhällsbyggnad. Remissperiod från 7 februari 2018 - 20
april 2018.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 7 februari 2018.

Jessica Ekerbring (S), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 8 februari 2018.
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