
 
 

 

  

 

  
 

Information 
Projekt skolgård 

  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Enheten för miljö och livsstil, Miljöverkstaden 
 

 

Den viktiga skolgården 
En stor del av barns aktiva tid tillbringas i skolan samt i dess närmsta omgivning.  

Tillgång till ändamålsenliga förskole- och skolgårdar spelar en viktig roll för barns 
och ungas bildning och i deras sociala och fysiska utveckling. Forskning har dessu-
tom tydligt visat att minnet och koncentrationsförmågan förbättras vid rörelse. Trots 
detta utgörs många skolgårdar av slitna och trista miljöer som till stor del bara fun-
gerar som uppehållsplats på raster.  

Barnen är vår framtid och det viktigaste vi har!  De behöver utrymme att pröva sina kroppar,  
sitt mod och sociala förmågor. Barn och unga söker sig till utemiljöer som erbjuder fysiska  
utmaningar och kompiskontakter, som väcker deras engagemang och nyfikenhet. Den fysiska 
miljön är deras utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna grundläggs för deras framtida 
hälsa, välbefinnande och engagemang för sin sociala och fysiska omvärld.  

En bra planerad skolgård ska kunna engagera och aktivera samt kan också användas som en 
del av undervisningen för att träna olika förmågor och ge möjlighet till ett varierat arbetssätt. En 
ökad förståelse för ekologiska samband, kretslopp, växtliv med mera kan därmed inhämtas på  
ett naturligt sätt.  

I en redan befintlig verksamhet är storleken på den obebyggda ytan, ”friytan” svår att påverka. 
Däremot kan man i stor grad påverka hur friytan används. Kvaliteter som bör eftersträvas är: 

- Varierande terräng- och vegetationsförhållanden 
- Zonering av skolgården (exempelvis trygg, vidlyftig och vild zon) 
- Goda sol- och skuggförhållanden 
- God luft- och ljudkvalitet 
- God tillgänglighet 
- Miljöer som ger ett visst mått av risker och utmaningar 
- Integration mellan utrustning och platsen 
- Samspel mellan närmiljö och skolgård 
- Möjlighet till pedagogisk aktivitet, omvärldsförståelse och inflytande 

Projektet ”Skolgård 2018” finansieras av fastighetsförvaltningen och drivs i samar-
bete med Miljöverkstaden på stadsbyggnadsförvaltningen, Fredriksdal museer och 
trädgårdar samt representant från skol-och fritidsförvaltningen.   
 
Genomförande 
 
Ansökan och urval 
Eftersom fastighetsförvaltningen finansierar projekten är det bara verksamheter in-
rymda i deras fastigheter som har möjlighet att ansöka om att delta. 
Inkomna ansökningar granskas av representanter från stadsbyggnadsförvalt-
ningen, fastighetsförvaltningen, Fredriksdal museer och trädgårdar samt skol-och 
fritidsförvaltningen. Det/de förslag som bäst motsvarar de uppställda kraven kom-
mer att beviljas medel då projektet är genomfört och avrapporterats. 

Fysiska åtgärder som utvecklar och berikar utemiljön och som kan användas och 
utvecklas pedagogiskt i ett längre perspektiv prioriteras. Likaså ges åtgärder som 
på ett påtagligt sätt förstärker lärande om kretslopp, ekosystemtjänster och klimat-
frågor särskild prioritet. 



 

Medel beviljas inte till projekt som enbart handlar om ombyggnad/reparationer och 
annat som kan hänföras till investeringsbudgeten och inte heller till inköp av pre-
fabricerade lekredskap. 

Ansökan ska göras digitalt via Helsingborgs stads portal för e-tjänster senast 
23 februari 2018. 

Ekonomi 
Den eller de skolor som utses att ingå i projekt Skolgård får dela på en summa av totalt 50 000 
kronor till förändringsåtgärder på sin skolgård. Naturligtvis står det skolan fritt att gå in med 
egna pengar till projektet (söka sponsorer med mera) om så önskas för att "nå ännu längre". 

Regeringen har dessutom utlyst totalt 500 miljoner kronor till förbättringar av befint-
liga skolgårdar under åren 2016-2018. Mer information om denna möjlighet att 
söka medel till skolgårdsutveckling finns på www.boverket.se. 
Sista ansökningsdag är 1 april 2018. 

Inför en eventuell ansökan av statliga medel kan kontakt tas med Sven Mårtensson på skol- 
och fritidsförvaltningen, e-post: (sven.martensson@helsingborg.se. Kontakt ska även tas med 
respektive fastighetsförvaltare på fastighetsförvaltningen. 
 

Organisation 
Skolan driver och genomför själv arbetet men kan få stöd och hjälp i processen  
av Miljöverkstaden och Fredriksdal museer och trädgårdar.  

Stor vikt läggs vid att skolans elever, lärare, personal och gärna föräldrar engageras och är 
delaktiga i planering, anläggande och eventuell plantering. Större och tyngre arbeten kan 
dock upphandlas och utföras av entreprenörer.  
 

Utvärdering och rapport 
Efter slutfört arbete utvärderar skolan sitt projekt och sammanställer en rapport och först där-
efter betalas beviljade medel ut. 

Rapporten lämnas in senast 9 november 2018.  
 
Information om innehåll i rapport samt hur rapportering ska ske, fås i samband 
med att ansökan eventuellt beviljas i vecka 10. 
 
 
 
 
Välkommen med er ansökan. 
Lycka till! 

http://www.boverket.se/
mailto:sven.martensson@helsingborg.se

