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Nytt tillägg: 
Sittrappa 

Avskild plats för utepedagogik, 
Samlingsplats i skuggigt läge.

Nytt tillägg: 
Lekbuskage 1 
Oprogrammerad naturlek

Nytt tillägg: 
Lekbuskage 2 
Träd 
Oprogrammerad naturlek
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Nytt tillägg: 
Trappa och ny ingång

Nytt tillägg: 
Fler pallkragar 
Odling 
Naturpedagogik

Bef. lekhus 
Rollek

Bef. klätterställning 
Motorisk lek för 
äldre barn

Bef. stor sandlåda 
Oprogrammerad lek 
med löst material 
Ev. tillägg: 
tillgänglighets- 
anpassat bakbord

Nytt tillägg: 
Pedagogisk 
asfaltsmålning

Förskolans utemiljö består av tre uppdelade delar, 
som skiljs åt med stängsel och grindar. De tre olika 
uterummen har varierande karaktär och funktion, 
och ger möjlighet att separera barngrupper från 
varandra. 

Uterummen inramas av stora uppväxta träd. Nya 
buskplanteringar kan bidra med växtlighet i 
ögonhöjd, rumslighet, lekväden samt användas för 
hantering av dagvatten.  
 
Slänten mot vägen i norr är idag upptrampad 
och saknar användningsområden. Genom att 
komplettera slänten med en sittrappa och en 
buskplantering ges platsen funktion som plats för 
utomhuspedagogik och oprogrammerad naturlek. 
 
Även uteplatsen i väst kan användas som plats 
för utepedagogik. Denna bör dock ses över och 
lagas på de ställen där trädäcket är trasigt. Genom 
att förse trädäcket med ett staket ges möjlighet 
att använda platsen som en förlängning av 
inomhusmiljön under varmare dagar. 
 
Gården utsätts för ett stort slitage. Genom att 
anlägga buskplanteringar med robusta arter, 
samt eventuellt hybridgräs på en del av gården, 
skapas gröna ytor som klarar av påfrestning. 

Sammantaget ger den befintliga gården 
tillsammans med de tillägg som föreslås 
möjligheter till programmerad och oprogrammerad 
rörelselek, rollek, oprogramerad lek i mer naturlika 
miljöer, naturpedagogik i form av odling, platser 
för utomhuspedagogik, samt samlingsplatser för 
helgrupper i både soliga och skuggiga lägen.  
 
Inventering av gården har genomförts av 
landskapsarkitekt, i samråd med förskolechef och 
personal. Personal uppger att de är nöjda med 
de redskap som finns på gården men önskar 
tillägg i form av sittgradäng, ny grind, staket och 
hybridgräs. 

Planen är en illustration. Då inmätning saknas kan 
den skilja sig något från verkligheten. 

Bef. utrustning: klätterställning, hoppkubbar, rutchkana, rollek 
Motorisk och social lek för varierande åldrar  
Behålls men kan eventuellt behöva flyttas i samband med dagvattenåtgärder 
Ev. tillägg: 
Kan med fördel beläggas med hybridgräs/konstgräs för att klara av slitage

Illustrationsplan 1:200 (A3)
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Bef. uteplats 
Nytt tillgägg: 

Inramas med staket 
för att kunna användas 

som en förlänging av 
inomhusmiljön, möjliggör 

att dörren står öppen 
under sommardagar
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Växtlista Husmodern 6:

Lekbuskage 1:

litet rödvide - Salix purpurea ’Nana’ 
 
Lekbuskage 2:

norskspirea -  Spiraea x cinerea ’ Grefsheim’

Träd:  
ullungrönn - Sorbus ullungensis ’Dodong’ 

Inspringningshinder i form av lågt trädstaket bör 
sättas upp runt buskage som etableringsskydd.
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