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Carina Oskarsson (S)
Ewa Andersson (S)
Linda Smedberg (S)
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Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Malmqvist (C)
Matilda Fredriksson (V)
Magnus Riseby (L)

Tjänstgörande för Seydou Bahngoura (C)
Tjänstgörande för Anders Östman (KD) §§ 41-54
Tjänstgörande för Anders Östman (KD) §§ 55-63

Närvarande ersättare
Övriga
Peter Björk Nämndsekreterare
Charlotta Karlsson-Andersson
Margareta Borg Förvaltningschef

Paragraf 41-63

Peter Björk, sekreterare
Justerat den 18 april 2017
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Jessica Ekerbring (S), ordförande

Maria Hedwall (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 april 2017

§ 41 Godkännande av dagordning
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Dagordningen godkänns med tillägg om två övriga frågor, det vill säga
en övrig fråga från Karolina Wallström (L) angående
snabbspår respektive en övrig fråga från Niclas Persson (MP) angående
modell för lekvärdedaktor.

§ 42 Investeringsplan IT 2018-2021 för programområde
barn och utbildning
Ärendenummer: Bou 378/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Verksamheterna inom programområde Barn och utbildning håller på att
bygga upp sin infrastruktur och införa tjänster för information,
kommunikation och ett modernt arbetssätt. En satsning på IT i förskolan
och skolan ska bidra till att utveckla pedagogiken och skapa förutsättningar
för moderna hjälpmedel till stöd för nya arbetssätt och lärande som tidigare
inte varit möjliga.
Programområde Barn och utbildning har behov av att ta del av kommunens
investeringsutrymme för åren 2018-2021. Det är för investeringar i
framförallt införande av teknisk pedagogisk utrustning i förskola och skola.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet bidrar till ökad nytta
för brukare och medborgare. Dessutom får barn och elever tillgång till
moderna hjälpmedel vilket skapar förutsättningar för ökad måluppfyllelse,
en tidsenlig och attraktiv skola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Investeringsplan IT 2018-2021 för programområde barn
och utbildning, 2017-03-27.
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Driftkostnadskonsekvenser IT-investeringsprogram 2018-2021 för
programområde Barn och utbildning, daterad 2017-03-27.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet anses berett och återkommer till programnämnden för beslut vid
kommande sammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 43 Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal
elever i grund- och gymnasieskolan
Ärendenummer: Bou 381/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Avstämningen av faktiskt antal elever i grund- och gymnasieskola per den
15 februari 2017 innebär en minskning av antalet elever på totalen vilket
medför en minskad kostnad för programområdet på 7,9 mnkr.
Av Programnämnd barn och utbildnings volympott på 60,0 mnkr för ett
förväntat antal barn och elever återstår det 67,9 mnkr.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika
konsekvenser utifrån perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och
folkhälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal elever i
grund- och gymnasieskolan till och med februari 2017, 2017-03-21.
Reviderad budgetram per driftsnämnd 5 april 2017, 2017-03-21.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Justering av budgetramar för faktiskt antal elever per den 15 februari i
grund- och gymnasieskolan antas.
2. Finansiering sker via programnämndens ofördelade pott för volymer.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 44 Tilläggsanslag och ombudgeteringar april 2017
Ärendenummer: Bou 382/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Ärendet avser överförda tilläggsanslag och reduceringar, justering av
riktade uppdrag och överfört resultat för 2016 från Kommunstyrelsen
samt ombudgeteringar inom programområde Barn och utbildning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag och ombudgetering inom programområde
barn och utbildning april 2017, 2017-03-21.
Reviderad budgetram per driftsnämnd 5 april 2017, 2017-03-21.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Tilläggsanslag och ombudgeteringar antas under förutsättning att
Kommunstyrelsen antar förslag till reviderade ramar.
2. Budgetjustering för riktade uppdrag antas under förutsättning att
Kommunstyrelsen antar förslag till helårseffekt 2017 av riktade uppdrag.
3. Budgetjustering för överfört resultat antas under förutsättning att
Kommunstyrelsen antar förslag till överfört resultat 2016.
4. Ombudgeteringar inom programområdet antas och finansiering sker
inom Programnämndens tilldelade budgetram.
Yrkande
Niclas Persson (MP) yrkar att budgetjusteringar för samtliga riktade
uppdrag ska antas förutom omorganisering av kostorganisationen.
Ordförande Jessica Ekerbring (S) yrkar på en extra beslutssats som lyder
"samtliga riktade besparingsuppdrag ska redovisas i programnämnden
under 2017".
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Jessica Ekerbrings (S)
förslag respektive Niclas Perssons (MP) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tillägg av en extra
beslutsats enligt Jessica Ekerbrings (S) förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Tilläggsanslag och ombudgeteringar antas under förutsättning att
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Kommunstyrelsen antar förslag till reviderade ramar.
2. Budgetjustering för riktade uppdrag antas under förutsättning att
Kommunstyrelsen antar förslag till helårseffekt 2017 av riktade uppdrag.
3. Budgetjustering för överfört resultat antas under förutsättning att
Kommunstyrelsen antar förslag till överfört resultat 2016.
4. Ombudgeteringar inom programområdet antas och finansiering sker
inom Programnämndens tilldelade budgetram.
5. Samtliga riktade besparingsuppdrag ska redovisas i programnämnden
under 2017.

§ 45 Lokalförsörjningsplanering 2018-2021
Ärendenummer: Bou 150/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Lokalförsörjningsplaneringen för åren 2018-2021 inklusive framåtblick
ytterligare fyra år bygger på Örebro kommuns befolkningsprognos för
perioden 2016-2025. Prognosen visar på att behovet av förskole- och
grundskoleplatser fortsätter att öka kraftigt. Elevunderlaget inom
gymnasieskolan har minskat under flera år men ökar nu sakta.
Det ökade behovet leder till att nya lokaler måste tillskapas. Det finns
också ett stort behov av renovering av lokaler samt ersättning av tillfälliga
byggnader.
Kostnaderna för hyra av lokaler bedöms fortsätta öka kraftigt under
planeringsperioden. Utöver det tillkommer en ökning av övriga driftskostnader. Behovet av lokaler kan förändras under perioden vilket då också
påverkar driftskostnaderna ytterligare.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet utgår från barnens och
elevernas behov av ändamålsenliga lokaler samt att vårdnadshavare kan
förvärvsarbeta kombinerat med ett föräldraskap.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplanering 2018-2021 med framåtblick
2022-2025 Programnämnd barn och utbildning, 2017-03-27.
Lokalförsörjningsplanering 2018-2021 med framåtblick 2022-2025
Programnämnd Barn och utbildning.
Kommande bostadsbyggnation, bilaga 1.
Lokalprocessen, bilaga 2.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Lokalförsörjningsplanering 2018-2021 med framåtblick 2022-2025
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Programnämnd Barn och utbildning antas.
2. När investeringsprogrammet är beslutat i programnämnden ska det
tillföras som bilaga till ärendet.
3. Därefter överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att stycket "Friytor" på sida 22 bör
kompletteras med lydelsen "Utomhusmiljön planeras utifrån det
kommande funktionsprogram och arbete med gröna skolgårdar som inletts
i kommunen".
Ordförande Jessica Ekerbring (S) yrkar bifall till Cecilia Lönn Elgstrands
(V) yrkande.
Maria Haglund (M) yrkar att schablonberäkningen på sida 22 i
Lokalförsörjningsplaneringen bör ändras på till 15 barn per
förskoleavdelning.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Cecilia Lönn
Elgstrands (V) förslag respektive Maria Haglunds (M) förslag.
Ordförande ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot var och ett
av förslagen och finner att nämnden beslutar enligt Cecilia Lönn
Elgstrands (V) förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Lokalförsörjningsplanering 2018-2021 med framåtblick 2022-2025
Programnämnd Barn och utbildning antas med Cecilia Lönn Elgstrands
yrkande.
2. När investeringsprogrammet är beslutat i programnämnden ska det
tillföras som bilaga till ärendet.
3. Därefter överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.
4. Cecilia Lönn Elgstrands (V) får lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
eget förslag.
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§ 46 Investeringsprogram lokaler
Ärendenummer: Bou 425/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Lokalförsörjningsplaneringen för åren 2018-2021 inklusive framåtblick
ytterligare fyra år samt revidering för 2017 bygger på Örebro kommuns
befolkningsprognos för perioden 2016-2025. Prognosen visar på att nya
lokaler måste tillskapas. Det finns också ett stort behov av renovering av
lokaler samt ersättning av tillfälliga byggnader.
Kostnaderna för hyra av lokaler bedöms öka kraftigt under
planeringsperioden. Utöver hyran tillkommer också ökning av övriga
drifts-kostnader. Behovet av lokaler kan förändras under planperioden
vilket då också påverkar driftskostnaderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram lokaler 2018-2022 med framåtblick
2022-2025 och revidering 2017 för programområde barn och utbildning,
2017-03-29.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet anses berett och återkommer till programnämnden för beslut vid
kommande sammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 47 Ny översiktsplan
Ärendenummer: Bou 182/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Handläggare Åsa Enkvist Lenander redogör för de förslag som
framkommer i förslaget till ny översiktsplan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet är berett utan underlag men med muntlig beredning och tas upp
för beslut på nästkommande nämndsammanträde.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 48 Förstudiebeställning Anpassning Nikolaiskolan
Ärendenummer: Bou 2086/2016
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Nikolaiskolan kommer att ha kulturprofil och behöver anpassa
musiksalarna med fler grupprum, akustikanpassa aulan och förse
bildsalarna med tillgång till vatten.
Lokalerna bör vara helt utrustade och färdiga sommaren 2018.
Förstudien ska ge en bild av genomförande samt kostnadskalkyl för
åtgärder. Nämnden tar beslut om att gå vidare med objektet efter att
förstudien har redovisats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beställning av förstudie: Lokalanpassning med anledning
av Nikolaiskolans kulturprofil, 2017-03-16.
Anpassningsblankett från rektor Maria Aversjö, bilaga 1.
Skiss över önskade anpassningar av musiksalar, bilaga 2.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Förstudie beställs av Futurumfastigheter för lokalanpassningar på
Nikolaiskolan. Förstudien ska ta fram genomförandeplan och kostnader för
anpassning av musiksalar, akustikanpassning av aulan, och vattendragning
till bildsal.
2. Om förstudien inte följs av projekt finansieras förstudien ur
planeringsreserven.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Förstudie beställs av Futurumfastigheter för lokalanpassningar på
Nikolaiskolan. Förstudien ska ta fram genomförandeplan och kostnader för
anpassning av musiksalar, akustikanpassning av aulan, och vattendragning
till bildsal.
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2. Om förstudien inte följs av projekt finansieras förstudien ur
planeringsreserven.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 49 Anpassningar Västra Engelbrekts skola
Ärendenummer: Bou 279/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Västra Engelbrekts skola har behov av ytterligare ett klassrum till hösten
2017. I den närliggande byggnaden "Fritiden" används idag två klassrum
och resterande del kan med anpassning bli till ytterligare två klassrum.
Anpassningarna består av uppgradering av ventilation, rivning av kök och
flytt av väggar/dörrar.
Bedömd ökad hyreskostnad 195 tkr/år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utökning klassrum Västra Engelbrekts skola, 2017-03-20.
Anpassningsblankett från rektor Mats Olsson, bilaga 1.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Anpassningar i Västra Engelbrektskolan genomförs enligt förslag till
åtgärder.
2. Kostnaden 195 tkr i ökad internhyra finansieras via planeringsreserven.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 50 Ny paviljong Lillåns skola
Ärendenummer: Bou 1886/2016
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Beställningen av en förstudie avsåg möjligheten att tillskapa fler klassrum
på Lillåns skola. Härigenom skulle skolan både kunna ta emot elever från
åk 7-9 Vivalla, hantera sin egen elevökning och möta risken att inte få
permanent bygglov på en paviljong med tillfälligt bygglov. Alternativet att
åtgärda P3 paviljongen som saknar bygglov och förnärvarande står tom
bedömdes som en ekonomiskt ofördelaktig lösning då det rörde sig om
många åtgärder på en relativt gammal byggnad. En bullervall på 33 meter
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skulle också behöva byggas.
Förstudien föreslår att paviljongen P3 rivs och ersätts med en paviljong
med sex klassrum. Byggnaden skulle vändas 90 grader, placeras inom
befintlig byggrätt och i sig kunna vara en bullervall. Återstående bullervall
som behövde tillskapas skulle vara 8 meter.
Paviljongen P4 med tillfälligt bygglov (tre klassrum) som idag nyttjas av
åk F-6 skulle kunna avyttras. Möjligheten att få permanent bygglov
bedöms som liten då den har samma bullerproblematik som P3paviljongen. Hyran för P4-paviljongen uppgår till 1,3 mnkr.
Den ökade hyreskostnaden bedöms till 1,6 mnkr (+- 20%) och inkluderar 8
meter bullervall.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ny paviljong Lillåns skola, 2017-03-20.
Förstudierapport Paviljong P3 Lillåns skola 2017-01-03, Futurum
fastigheter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Rivning av befintlig paviljong P3 genomförs och en ny paviljong med 6
klassrum sätts upp enligt förslag i förstudien. Bedömd ökad hyreskostnad
1,6 mnkr inklusive 8 meter bullervall.
2. Den ökade hyreskostnaden beaktas i samband med den reviderade
investeringsbudgeten för 2017.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 51 Anpassningar Kyrkskolan Glanshammar
Ärendenummer: Bou 332/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Glanshammars skola har behov av ytterligare ett klassrum till hösten 2017.
För att lösa behovet kommer Kyrkskolan att tas i anspråk. På sikt bedöms
Kyrkskolan kunna lämnas då Glanshammar skola står inför rotrenovering
och de två sidobyggnaderna kan behöva ersättas av en ny skolbyggnad.
Kyrkskolan är i stort behov av upprustning av både ventilation, golv och
ytskikt för att få ändamålsenliga klassrum.
Åtgärderna bedöms få en hyreskonsekvens på 400 tkr/år i fem år. Därefter
kommer hyrestillägget sjunka till 24 tkr/år och avse drift, underhåll och
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reinvestering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anpassning Kyrkskolan Glanshammars skola, 2017-0322.
Anpassningsblankett från rektor Berit Olsson, bilaga 1.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Anpassningar i Kyrkskolan, Glanshammar, genomförs enligt
ovanstående beskrivning.
2. Kostnaden 400 tkr i ökad internhyra finansieras via planeringsreserven.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 52 Förstudiebeställning anpassning av delar av
Vivallaskolan till förskola
Ärendenummer: Bou 827/2016
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
På Vivallaskolans tomt finns en friliggande byggnad där
grundskoleverksamhet bedrivs fram till sommaren 2017. Från och med
höstterminen 2017 behöver lokalen inte längre nyttjas till skolverksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en förstudie beställs av
Västerporten fastigheter i Örebro AB kring anpassning och eventuell
utökning för förskola i byggnaden.
Projektet att anpassa delar av Vivallaskolan till förskola fanns med redan i
Lokalförsörjningsplaneringen för 2017-2020 och riktade KS-medel finns
avsatta för projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beställning av förstudie för anpassning av delar av
Vivallaskolan till förskola, 2017-03-27.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Förstudie beställs av Västerporten fastigheter i Örebro AB kring
anpassning och eventuell utökning av den fristående byggnaden vid
Vivallaskolan från skola till förskola.
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2. Kostnaden för förstudien läggs in i projektet. I det fall förstudien inte
leder till ett projekt finansieras kostnaden inom programnämndens
planeringsreserv.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att en förstudie beställs av Västerporten
fastigheter i Örebro AB kring anpassning och eventuell utökning av den
fristående byggnaden vid Vivallaskolan från skola till förskola,
byggnadens lokaler ska anpassas till att det ska vara 15 barn per avdelning
och kostnaden för förstudien läggs in i projektet. I de fall förstudien inte
leder till ett projekt finansieras kostnaden inom programnämndens
planeringsreserv.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Maria
Haglunds (M) förslag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Förstudie beställs av Västerporten fastigheter i Örebro AB kring
anpassning och eventuell utökning av den fristående byggnaden vid
Vivallaskolan från skola till förskola.
2. Kostnaden för förstudien läggs in i projektet. I det fall förstudien inte
leder till ett projekt finansieras kostnaden inom programnämndens
planeringsreserv.
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Stefan Stark (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig mot beslutet.

§ 53 Förstudiebeställning evakueringslokaler på
Rostatomten
Ärendenummer: Bou 311/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Förskolan Blåmesen i Oxhagen är en av flera förskolor som är i behov av
att rivas och byggas upp på nytt. Den verksamhet som finns i Blåmesens
lokaler behöver evakueras till andra lokaler under rivnings- och
byggnationstiden.
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På Rostaskolans tomt finns utrymme att placera evakueringspaviljonger dit
Blåmesens verksamhet kan flytta under tiden för byggnation av ny
förskola.
När förskolan flyttat tillbaka till nya lokaler kan evakueringslokalerna vid
Rostaskolan användas för evakuering av skolverksamhet, till exempel i
samband med 50/50-projekt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beställning av förstudie för placering av
evakueringspaviljonger på Rostaskolans tomt, 2017-03-27.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Förstudie beställs av Futurum Fastigheter AB inför placering av
evakueringspaviljonger på Rostaskolans tomt.
2. Kostnaden för förstudien läggs in i projektet. I det fall förstudien inte
leder till ett projekt finansieras kostnaden inom programnämndens
planeringsreserv.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att en förstudie beställs av Futurum Fastigheter
AB inför placering av evakueringspaviljonger på Rostaskolans tomt,
lokalerna ska anpassas till att det ska vara 15 barn per avdelning och
kostnaden för förstudien läggs in i projektet. I de fall förstudien inte leder
till ett projekt finansieras kostnaden inom programnämndens
planeringsreserv.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Maria
Haglunds (M) förslag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Förstudie beställs av Futurum Fastigheter AB inför placering av
evakueringspaviljonger på Rostaskolans tomt.
2. Kostnaden för förstudien läggs in i projektet. I det fall förstudien inte
leder till ett projekt finansieras kostnaden inom programnämndens
planeringsreserv.
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
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Stefan Stark (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig mot beslutet.

§ 54 Ny förskola Södra Ladugårdsängen Ekströms nr 2
Ärendenummer: Bou 200/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Byggnationen i Södra Ladugårdsängen pågår för fullt. Den nya bostadsbebyggelsen kräver en kraftig utbyggnad av förskoleplatser.
Som en del i att möta upp bristen på förskoleplatser föreslås att John
Ekströms Bygg AB bygger en ny förskola, fyra avdelningar och
tillagningskök, i botten på bostadshus i etapp 2 i Södra Ladugårdsängen.
Förskolan föreslås att byggas utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0
men anpassas till ligga i botten på bostadshus.
Behov av ytterligare förskoleplatser i Södra Ladugårdsängen har beskrivits
i tidigare lokalförsörjningsplaneringar och medel finns avsatta för
projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ny förskola Södra Ladugårdsängen, Ekströms nr 2, 201703-27.
Behovsbeskrivning/funktionsprogram, bilaga 1.
Förstudierapport, bilaga 2.
Anteckningar från ritningsgranskning, bilaga 3.
Gårdsskiss, bilaga 4.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. En ny förskola, fyra avdelningar, byggs i botten på John Ekström Bygg
ABs bostadshus i etapp 2 i Södra Ladugårdsängen.
2. Hyreskostnaden finansieras inom Programnämnd barn och utbildnings
tilldelade budgetram.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. En ny förskola, fyra avdelningar, byggs i botten på John Ekström Bygg
ABs bostadshus i etapp 2 i Södra Ladugårdsängen.
2. Hyreskostnaden finansieras inom Programnämnd barn och utbildnings
14

tilldelade budgetram.
3. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 55 Ny förskola Österplan
Ärendenummer: Bou 818/2016
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Bostadsbyggnationen ner mot Universitetet på öster i Örebro har pågått
under några år och genererat ett ökat behov av förskoleplatser i området.
När nu även bostadsbyggandet på Österplan kommer att ta fart finns ett
stort behov av ytterligare förskoleplatser i området.
Förslaget innebär att en ny förskola med fyra avdelningar i två plan och
med matsal och tillagningskök byggs i botten på fastighetsbolag BJC
Groups planerade bostadsbyggnation i etapp 1 på Österplan.
Förskolan föreslås att byggas utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0
men anpassas till ligga i bostadshus.
Nuvarande bedömning är att den nya förskolan kan vara färdigställd våren
2020.
Behov av ytterligare förskoleplatser på Österplan beskrevs redan i
Lokalförsörjningsplanering 2017-2020 och medel finns avsatta för
projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ny förskola på Österplan, 2017-03-27.
Behovsbeskrivning/funktionsprogram, bilaga 1.
Förstudierapport, bilaga 2.
Ritningsskiss, bilaga till förstudierapporten, bilaga 3.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet anses berett och återkommer till programnämnden för beslut vid
kommande sammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 56 Revidering av Riktlinjer barn och elevhälsa
Ärendenummer: Bou 183/2017
Handläggare: Maud Boson
Ärendebeskrivning
Riktlinjer för barn- och elevhälsan anger hur samverkan kring barns och
elevers hälsa ska bedrivas i Örebro kommun. Ett framgångsrikt och
välutvecklat barn- och elevhälsoarbete kännetecknas av en tydlig
organisation väl kända och goda rutiner. Dokumentet är ett styrdokument
som anger ramar för verksamheten och som syftar till att ge struktur för det
gemensamma arbetet att skapa en likvärdig barn- och elevhälsa. Uppdraget
är att stödja barn och elevers utveckling mot verksamhetens mål, som
omfattar både omsorg, kunskaper och värden. Riktlinjerna visar på en
främjande och förebyggande riktning, genomsyrad av ett barn- och
elevperspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för barn och elevhälsa, 2017-04-03.
Riktlinjer för barn-och elevhälsa i Örebro kommun.
Skolverkets och Socialstyrelsens gemensamma dokument ”Vägledning för
elevhälsan” (2016).
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Riktlinjer för Barn och elevhälsa antas och ersätter de tidigare
riktlinjerna.
2. Riktlinjerna kan vid behov uppdateras men ska i sin helhet revideras
under våren 2020.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 57 Flytt av nämndsammanträdet den 29 november 2017
Ärendebeskrivning
På grund av att budgeten ska hinna bli klar inför nämndens sista
nämndsammanträde 2017 finns ett behov av att flytta nämndsammanträdet
den 29 november till förmiddagen den 5 december 2017, kl. 08:30-12:00.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Nämndsammanträdet den 29 november flyttas till förmiddagen den 5
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december 2017 kl. 08:30-12:00.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 58 Information om dataskyddsförordningen
Handläggare: Per Oscarson
Ärendebeskrivning
Per Oscarson informerar om den nya dataskyddsförordningen och
kommunens implementeringsarbete.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 59 Programdirektörens information
Ärendebeskrivning
Programdirektören informerar om samarbetet med SPSM/Birgittaskolan
fortsätter kring en möjlig framtida sametablering. Just nu för vi samtal med
intresseorganisationer. Arbetet och samtalen går bra. Vi har snart avslutat
alla delar vad gäller skolinspektionens tillsyn och arbetet flyter på bra. Vi
har haft ett uppstartsmöte tillsammans med Digitaliseringen och har
tillsammans med driften gått igenom de behov och utvecklingsbehov som
finns inom programområdet. Samarbetet med
Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar Myndighet,
Upphandling/uppföljning och Centralt skolstöd utvecklas väl vad gäller
tydliggörande av uppdrag, framtagande av riktlinjer, policy,
arbetsordningar m.m. Rutiner och ordning för uppföljning av uppdrag
håller på att säkerställas. Möte med 8-kommunersnätverk har ägt
rum den 16-17 mars i Västerås.
Nu är projektledaren för Topp 25 på plats. Vi kommer nu att kunna sätta en
ordentlig planering och sätta en god strategi för arbetet för att säkerställa
långsiktighet och träffsäkerhet samt inte minst ett engagemang från alla
inblandade parter.
Inom ramen för det strategiska lokalförsörjningsarbetet kommer jag
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tillsammans med TF Programdirektör för samhällsbyggnad att säkerställa
vårt samarbete ännu bättre.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 60 Anmälan av delegationsbeslut samt
presidiesammanträde
Ärendenummer: Bou 2142/2016
Ärendebeskrivning
Presidiesammanträde har ägt rum den 23 mars 2017.
_____________________
Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller
ersättare eller tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och
utbildning på närmast följande sammanträde enligt 6 kap. 35 §
kommunallagen (1991:900).
Det är först efter återrapporteringen till Programnämnd barn och utbildning
som delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla
ledamöter och ersättare i programnämnden informerade om vilka beslut
som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Programnämnd barn och utbildning revideras
vid behov. Senaste revideringen gjordes den 30 november 2016.
Beslutsunderlag
Lista över inrapporterade delegationsbeslut 2017-02-27 - 2017-03-30.
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer och rektorer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 61 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Bou 137/2017
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och som bedömts relevanta för Programnämnd barn och
utbildning att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Diarielista Bou 277/2017 - Bou 469/2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 62 Övrig fråga från (MP) angående modell för bedömning
av lekvärdefaktor
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har anmält en övrig fråga till Programnämnd barn och
utbildnings sammanträde.
Beslutsunderlag
Ledamotsinitiativ, Örebromodell för lekvärdefaktor.
Bedömning av lekvärdesfaktor delpunkter, utdrag ur dokumentet Utemiljö
vid förskolor i Malmö stad.
Förslag till beslut
Ordförande Jessica Ekerbrings (S) förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet tas med i den fortsatta beredningen.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt ordförande Jessica Ekerbrings (S) förslag.

19

§ 63 Övrig fråga från (L) angående snabbspår för
nyanlända lärare
Ärendebeskrivning
Fråga från Karolina Wallström (L) angående snabbspår för nyanlända
lärare.
Margareta Borg svarar att arbete pågår.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Frågan anses besvarad.
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Datum : 2017-04-05
Programnämnd barn och utbildning

Tilläggs yrkande

8. Lokalförsörjningsplan
Det pågår i nuläget ett arbete med att skapa ett funktionsprogram för utemiljö
vid nybyggnation eller renovering av förskole- och skollokaler. När vi nu tar
lokalförsörjningsplanen finns dock ingen skrivning om hur den faktiska
utemiljön är tänkt att planeras. Det är viktigt att utemiljön är grön, utvecklande,
utmanande och även är en lärmiljö, framförallt när det gäller förskola och
grundskola.
/ Jag yrkar därför på att stycket "Friytor" på s 22 kompletteras med meningen
"Utomhusmiljön planeras utifrå det funktionsprogram och arbete med gröna
/
skolgårdar som inletts i korµmune ' (I t ~ 1<-

För Vänsterpartiet

Datum : 2017-04-05
Programnämnd barn och utbildning

Särskilt yttrande

Lokalförsörjningsplan
För Vänsterpartiet är det naturligtvis viktigt att det finns en långsiktig
lokalförsörjningsplan. Det bör dock vara en plan som handlar om att planera
kommunal förskola och skola. Vilka fristående aktörer som etablerar sig har vi
väldigt svårt att förutse och det finns en stor risk att planera utifrån detta då det
ändå i slutändan är kommunen som ansvarar för att ordna förskola och skola åt
våra barn och elever. För Vänsterpartiets del är det också viktigt att planera för
att motverka vinstdrivna förskolor och skolor då skattemedel avsedda för
barnens lärande inte ska gå till vinster. I en lokalförsörjningsplanering är det
också bra att det fö1tydligas om barnens utemiljö.
Den utevistelse som sker i förskolan, skolan eller fritids är ofta den enda
utevistelse som barn och elever får på hela veckan och därför behöver denna
inte bara vara tillräckligt stor utan också av bra kvalitet när det gäller
utmanande utformning och av utvecklande, rogivande och grönskande karaktär.
Utemiljön ska också vara en lärmiljö och en plats för fysisk aktivitet och främja
hälsan hos barn och unga.
När det planeras hur många förskole-avdelningar som behöver skapas ska det
tas i beaktande att Örebro kommuns nuvarande gruppstorlekar är större än vad
skolverket rekommenderar.

/4itAtX·~ ~

Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet

M
~moderaterna ~
Yrkande

Ärende 8
Ärendenummer: Bou 150/20 17
"Lokalförsö1jningsplanering 2018-2021"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
5 april 2017

Planera för mindre barngrupper
För Nya Moderaterna är det viktigt att förskolan är en trygg plats som lägger grunden
för ett livslångt lärande och förbereder barnen på den framtida skolgången. Tryggheten
kommer av att barnen uppmärksammas individuellt av pedagogerna, och på så sätt får
sina individuella sociala och läromässiga behov tillgodosedda.
För att förskolan ska leva upp till rollen som utbildare och ge alla barn förutsättningarna
för att nå sin fulla potential behöver personaltätheten öka och antalet barn i
förskolegrupperna minska. Det ger barnen mer tid med pedagogerna, som i sin tur kan
upptäcka behov av särskilda stödinsatser tidigt.
Nya Moderaterna vill därför att kommunens lokalförsöijningsplanering för förskolan
ska utgå ifrån maximalt 15 bmn per avdelning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att nämnden beslutar
att

ändra schablonberäkningen på sidan 22 i Lokalförsöijningsplanering Barn
och utbildning 2018-2021 till 15 barn per förskoleavdelning.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

För Nya Moderaternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

'--r(/4~ tv/
Maria Haglund (M)

~)(

~moderaterna ~
Yrkande

Ärende 15
Ärendenummer: Bou 827/2016
"Förstudiebeställning anpassning av delar av
Vivallaskolan till förskola"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
5 april 2017

Planera för mindre barngrupper
För Nya Moderaterna är det viktigt att förskolan är en trygg plats som lägger grunden
för ett livslångt lärande och förbereder barnen på den framtida skolgången. Tryggheten
kommer av att barnen uppmärksammas individuellt av pedagogerna, och på så sätt får
sina individuella sociala och läromässiga behov tillgodosedda.
För att förskolan ska leva upp till rollen som utbildare och ge alla barn förutsättningarna
för att nå sin fulla potential behöver personaltätheten öka och antalet barn i
förskolegrupperna minska. Det ger barnen mer tid med pedagogerna, som i sin tur kan
upptäcka behov av särskilda stödinsatser tidigt.
Nya Moderaterna vill därför att det i förstudien ska stå att en eventuell förskola i
byggnaden på Vivallaskolans tomt ska anpassas till maximalt 15 barn per avdelning.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att nämnden beslutar

att

en förstudie beställs av Västerpmien fastigheter i Örebro AB kring
anpassning och eventuell utökning av den fristående byggnaden vid
Vivallaskolan från skola till förskola, samt

att

byggnadens lokaler anpassas till att det ska vara 15 barn per avdelning,
samt

att

kostnaden för förstudien läggs in i projektet. I det fall förstudien inte leder
till ett projekt finansieras kostnaden inom programnämndens
planeringsreserv.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

~ ~nas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

Maria I-laglund (M)

i==:-1
~ moderaterna ~L

Yrkande

Ärende 16
Ärendenummer: Bou 311/2017
"Förstudiebeställning evakueringslokaler på
Rostatomten"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
5 april 2017

Planera för mindre barngrupper
För Nya Moderaterna är det viktigt att förskolan är en trygg plats som lägger grunden
för ett livslångt lärande och förbereder barnen på den framtida skolgången. Tryggheten
kommer av att barnen uppmärksammas individuellt av pedagogerna, och på så sätt får
sina individuella sociala och läromässiga behov tillgodosedda.
För att förskolan ska leva upp till rollen som utbildare och ge alla barn förutsättningarna
för att nå sin fulla potential behöver personaltätheten öka och antalet barn i
förskolegrupperna minska. Det ger barnen mer tid med pedagogerna, som i sin tur kan
upptäcka behov av särskilda stödinsatser tidigt.
Barnen på Blåmesens förskola behöver få tillgång till en trygg och kvalitativ förskola
även under rivnings- och byggnationstiden. Nya Moderaterna vill därför att
evakueringslokalerna anpassas till maximalt 15 barn per avdelning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att nämnden beslutar
att

en förstudie beställs av Futurum Fastigheter AB inför placering av
evakueringspaviljoner på Rostaskolans tomt, samt

att

lokalerna anpassas till att det ska vara 15 barn per avdelning, samt

att

kostnaden för förstudien läggs in i proj ektet. I det fall förstudien inte leder
till ett projekt finansieras kostnaden inom programnämndens
planeringsreserv.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till fö1mån för eget
förslag.

ör Nya Moderaternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

4!10

Maria Haglund (M)

/A4A

~moderaterna

~

Särskilt yttrande

Ärende 17
Ärendenummer: Bou 200/2017
"Ny förskola Södra Ladugårdsängen Ekströms nr 2"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
5 april 2017

Planera för mindre barngrupper
För Nya Moderaterna är det viktigt att förskolan är en trygg plats som lägger grunden
för ett livslångt lärande och förbereder barnen på den framtida skolgången. Tryggheten
kommer av att barnen uppmärksammas individuellt av pedagogerna, och på så sätt får
sina individuella sociala och läromässiga behov tillgodosedda.
För att förskolan ska leva upp till rollen som utbildare och ge alla barn förutsättningarna
för att nå sin fulla potential behöver personaltätheten öka och antalet barn i
förskolegrupperna minska. Det ger barnen mer tid med pedagogerna, som i sin tur kan
upptäcka behov av särskilda stödinsatser tidigt.
Därför hade Nya Moderaterna hellre sett att den nya förskolan i Södra Ladugårdsängen
hade anpassats till maximalt 15 barn per avdelning.

~ ' J t _ ,~

Maria Haglund (M)

nas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

miljöpartiet de gröna
Ledamotsinitiativ

Örebromodell för lekvärdefaktor
Örebro kommun genomförde en inventering av förskolegårdar 20 13 utifrån
Malmö stads modell för bedömning av förskolegårdar. Programnämnden har
dock inte tagit ställning till att det är denna bedömningsmodell som kommunen
ska använda, och har i övrigt inte fastställt någon modell alls som ska användas
för bedömning av lekvärdefaktor.
Miljöpartiet anser att det behövs en fastställd modell i Örebro kommun för hur
lekvärdesfaktorer bedöms på förskolor. Det ger kommunen ett konkret verktyg att
utgå från vid kartläggning samt vid planering och etablering av nya förskolor och
förskolegårdar.
Lärdomen från Malmö är att en bedömningsmodell är ett bra verktyg som legat
till grund för planering, utformning och bygglovsgranskning. Det har även varit ett
viktig t verktyg för förvaltningsövergripande samarbete och samsyn mellan
Miljöförvaltning, Stadsbyggnadskon toret, Gatukontoret, kommunala
fastighetsbolag samt Förskoleförvaltningen.
Kommunen bör ta inspiration från Malmö stads modell men överväga att göra
förändringar utifrån ställning staganden och förutsättningar i Örebro.

Bilaga:
Bedömning av lekvärdesfaktor delpunkter, som är ett utdrag ur dokumentet
Utemiljö vid förskolor i Malmö stad.

Därför föreslår jag nämnden besluta att:

-

Ta fram en modell för bedömning av lekvärdesfaktor som ska användas
för inventering av förskolegårdar samt vid planering av nyproduktion av
förskolor.

Niclas Persson
Ledamot i nämnden

Bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter
Innehållet i lekvärdesfaktorn är hämtad från kapitlet Lekvärdesfaktor i dokumentet Utemiljö vid förskolor i
Malmö -ett verktyg för planering, utformning och bygglovgranskning framtaget i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret och
Stadsfastigheter och förskoleverksamheten i Malmö stad samt Malmö Naturskola. Vissa delar är direkt
hämtade från dokumentet, medan andra är omformulerade for att enklare kunna användas vid granskning av situationsplaner för förskolor.
Om gården endast delvis når upp till kvaliteterna inom respektive poängnivå, kan halva poäng ges.

fRIYTA:

Till friytan räknas de ytor som barnen har tillgång till och kan använda vid sin utevistelse. Ytor för exempelvis förrådsbyggnader, bil- och cykel parkering och ytor för leveranser där barnen inte kan vistas, räknas
bort.

+1

Gården är~ 30 m 2/barn och ;:,: 2000 m 2 totalt.

O

Gården är 25-30 m 2 /barn och ca 2000 m 2 totalt.

-1

Gården är~ 25 m 2/barn och~ 2000 m 2 totalt.

ZONERING AV GÅRDEN!

En förskolegård bör ha egenskaper från tre zoner, en trygg, en vidlyftig och en vild.

+1

Gården har egenskaper från alla tre zonerna .

O

Gården har egenskaper från två av zonerna.

-1

Gården upplevs endast som en zon.

Innehåll i respektive zon:
Trygg zon: Området närmast huset ska vara en plats for trygghet, lugn och ro. Zonen bör innehålla bord
och sittplatser. Förutsättningar för någon form av lugnare aktivitet som bakbar sand, lekhus eller odlingar
bör även förekomma.
Vidlyftig zon: Erbjuder utrymme för rörelse i många olika riktningar och ett flertal redskap som främjar
en rörelsefylld lek. Redskapen kan exempelvis främja klätterlek och balansgång av olika slag. I denna zon
hör bland annat gungor och rutschkanor hemma. Även kullar och terräng kan skapa förutsättningar för
den vidlyftiga leken.
Vild zon: Bör vara placerad utanför den vidlyftiga zonen. Tät växtlighet ska ge möjligh et för barnen att
uppleva känslan av att vara ifred. Den vilda zonen ska innehålla lekbar vegetation med buskar och träd
och ska gärn a utgöra min st en tredjedel av förskolegården. Varierad topografi förstärker d en vilda karaktären.
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TILLGÄNGLIGHET:

+1

Rörelsehindrade kan ta sig runt förskolebyggnaden och ut på stora delar av gården, till områden
i alla förskolegårdens zoner. Markmaterialet möjliggör att rörelsehindrade kan komma intill de
flesta av gårdens lekredskap. Ett flertal av lekredskapen är möjliga för rörelsehindrade att använda
på egen hand. Färgsättning med kontraster ökar orienterbarheten för barn och vuxna med nedsatt syn.

0

Rörelsehindrade kan röra sig runt byggnaden och utnyttja en större del av gården på egen hand.
Det ska finnas exempel på lekredskap som är tillgängliga även för funktionshindrade.

-1

Rörelsehindrade kan inte att ta sig runt byggnaden på egen hand. På grund av markens utformning kommer rörelsehindrade inte fram till lekredskapen och kan heller inte använda dessa.

VEGETATION OCH TOPOGRAFI!

+1

Minst hälften av gården har varierad topografi. Det finns ytor med naturlig vegetation eller planterad varierad vegetation som går att leka i. Det finns platser för lek i såväl soliga lägen som i
skugga.

0

Gård med enstaka kulle. Den största delen av vegetationen går inte att leka i, men en del av vegetationen är lekbar. Delar av gården ligger i skugga.

-1

Platt gård med vegetation som inte går att leka i. I stort sett hela gården har samma solförhållanden. Den är antingen solbelyst eller ligger i skugga.

INTEGRATION AV LEKUTRUSTNING I FÖRSKOLEGÅRDENS LANDSKAP!

+1

På ett flertal ställen finns exempel på lekredskap som är integrerade i landskapet. Dessa står således inte inom inramade ytor för lek. Naturliga partier av gårdens landskap kan används som lekutrustning.

O

Det finns lekredskap som är integrerade i landskapet, men de flesta står inom avgränsade områden utan kontakt med det omkringliggande landskapet.

-1

I princip all lekutrustning står inom inramade lekområden. Landskapet utanför detta erbjuder en
torftig lekmiljö.

MÖJLIGHET TILL OMVÄRLDSFÖRSTÅELSE:

+1

Gården förändras under året och det finns olika saker för barnen att göra här under de olika
årstid ern a. Det finns löst material för barnen att använda och möjlighet för konstruktionslek med
exempelvis vatten och sand. Det finns odlingsmöjligheter på gård en och någon naturlig/vild
miljö där barn en kan följa kretsloppet.
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0

Ett flertal naturliga inslag på gården förändras med årstiderna. Delar av gården är möjliga för
barnen att undersöka och påverka. Det finns någon form av praktiskt exempel på hur omvärlden
fungerar, exempelvis odling.

-1

Den största delen av gården är hårdgjord och inte möjlig att påverka. Färdiga lekredskap och
anvisade lekytor styr leken.

UTSIKT ÖVER GRÖNSKA / SAMSPEL MELLAN UTE OCH INNE:

+1

Både små och stora barn har god utsikt över grönska. Lågt placerade fönster gör att barnen kan se
rakt ut. Utgångar till gården finns från såväl kapprum, som från verksamhetsrummen. Direktkontakten gör det lätt att flytta ut den pedagogiska verksamheten.

O

Barnen kan uppleva grönska inifrån avdelningarna. Direktutgångar finns från kapprummen till
gården.

-1

Ingen eller nästan ingen grönska upplevs inifrån avdelningarna. Det finns inga direktutgångar till
gården utan barnen måste invänta personal för att få tillgång till gården i dess helhet .
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