
Forshaga kommun

• Ca 11 000 invånare
• 15 förskolor
• 5 skolor varav 2 fsk – åk 9



Hur började det?

Olika perspektiv



Nya ögon





Utmaningar

• Barnhälsa
• Minska stillasittandet
• Samsyn
• Pedagoger
• Vårdnadshavare



Rädslor



Läroplan

• Uppdraget
• Skollagen
• Läroplan



Lpfö

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• Utvecklar sin förståelse för naturens olika kretslopp
• Erbjuds en god miljö för utveckling, lek och lärande

”Förskolan ska erbjuda barnen utrymme för deras egna planer, fantasi, kreativitet 
i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet 
till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö”

” I förskolan läggs grunden för att barn ska förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på 
olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
planering av verksamheten”



Lärmiljö

• Säkerhetsperspektivet
• Förvaltarperspektivet
• Barnperspektivet
• Utveckling och lärande



Vårdnadshavare

• Information - föräldramöte
• Dialog – samverkansmöte
• Inflytande och delaktighet



Budget

• Minska fast lekplatsutrustning
• Gungor
• Mer löst okodat material – sand, jord 

vatten, växtlighet



Nuläget

• Arbetsgrupp 
• Utemiljövärde – verktyg för att bedöma 

kvalitet på gården
• Projektförskola
• Implementering av ”nya ögon”
• Vårdnadshavare ska göras delaktiga



Vart ska vi?

• Policy runt utemiljö förskola/skola
• Rum för lärande
• Minska stillasittandet
• Öka undervisningstiden ute



Framgångsfaktorer

• Dialog – vi pratar med varandra
• Förståelse – vi har förståelse för varandras uppdrag 

och respekterar olikheterna, samtidigt som vi vill 
förbättra våra utemiljöer med våra olika perspektiv.

• Ser möjligheter – ur olika perspektiv – jag utifrån 
barnhälsa, lärande och hållbar utveckling

• Ansvarsfrågan är löst, vi kan arbeta på det här 
sättet och känna oss trygga utifrån lagstiftning

• Kompetensutveckling: ”Nya ögon”



Förskolechef
Malin Ängerteg
Tel: 054 -17 22 65
malin.angerteg@forshaga.se

Chef teknik och fastighet
Joakim Bååth
054 – 17 20 47
joakim.bååth@forshaga.se
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