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SKOLGÅRDSPROJEKTET
Utveckling av det pedagogiska uterummet

Skolgårdsprojektet 2019

• Kreativitet, Stimulerande, Meningsfullt

• 10 års jubileum

• 6-10 skolor har möjlighet att deltaga

• Renoveringsprojekt hos skolor och förskolor som deltagit tidigare

• Giftfria förskolor / skolor

• Återbruk

• Deltagande
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Vad kan 

Skolgårdsprojektet 

göra?

Mötesplatser
/ samling

Biologisk 
mångfalld

Pedagogik 
Aktivitets-

tavlor

Skapa rum/ 
avgränsning

Stimulera 
fysisk 

aktivitet

Konst

Stimulera 
kreativt 

skapande

Förvaring 
/sortering

Tillhörighet 
och 

orientering

Lekmiljöer

Spel och 
lekar

Avlägsna 
giftigt 

material

Biologisk 
mångfalld
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Pedagogik 
Aktivitetstavlor

Skapa rum/ 
avgränsning
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Stimulera fysisk 
aktivitet

Konst
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Stimulera 

kreativt 

skapande

Förvaring 

/sortering
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Tillhörighet 

och orientering

Lekhus

Lekmiljöer

Kök
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Fordon

Stall

Lekmiljöer

Vattenlek
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Spel och lekar

Avlägsna giftigt 

material
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Mötesplatser

Samling

Mötesplatser/ 
samling

Biologisk 
mångfalld

Pedagogik 
Aktivitetstavlor

Skapa rum/ 
avgränsning

Stimulera fysisk 
aktivitet

Konst

Stimulera 
kreativt 

skapande

Förvaring 
/sortering

Tillhörighet och 
orientering

Lekmiljöer

Spel och lekar

Vad behöver er 

skolgård?
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Hur gör man för att 

anmäla sig?

Anmäl er förskola eller skola senast 21 februari

Kontakta oss på: skolgardsprojektet@nacka.se

www.instagram.com/skolgardsprojektet

www.nacka.se/sommarjobb

MARIA ISAKSSON 

maria.isaksson@nacka.se

08-718 78 57 

Följ oss på Instagram för att se fler bilder

www.instagram.com/skolgardsprojektet

mailto:skolgardsprojektet@nacka.se
http://www.instagram.com/skolgardsprojektet
http://www.nacka.se/sommarjobb
mailto:jenny.tornmalm@nacka.se
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För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.

Det praktiska

Ni anmäler er senast den 21 februari 2019

Länk till anmälan: http://nacka.proofx.se/C1kt0P4H6XBUXmjp25ugzA/

Ni väljer mellan tre olika perioder då ni helst vill att Skolgårdsprojektet 

kommer till er. Ge även ett andrahandsval. 

Period 1 V 25-27 – direkt efter skolans slut i juni 

Period 2 V 28-30 – i mitten av sommaren

Period 3 V 31-33 – innan skolstart ht-18

Besked om vilka som får vara med 2019 lämnas senast 5/4-2019.

Förberedelse

När ni har fått bekräftelse på att ni är med i Skolgårdsprojektet bokar vi 

tillsammans in möten under våren där vi går igenom projekt att genomföra på 

er gård samt hur elever på skolan kan vara med att lämna önskemål. 

Ni bekostar byggmaterial som vi handlar i samråd med er. Kostnad för 

Skolgårdsprojektet landar oftast på 5000–15000 kr per skola exkl. moms. 

Under jobbperioden behöver de sommarjobbande ungdomarna ha tillgång 

till ett förråd samt ett rum inomhus med mikrovågsugn, plats att måla skyltar 

och möjlighet att gå på toaletten, tvätta penslar osv. 

Kontakta mig om ni har några frågor eller funderingar. 

skolgardsprojektet@nacka.se

Vad gör Skolgårdsprojektet?

Skolgårdsprojektet vänder sig till Nackas förskolor och skolor som vill ha hjälp 

att fräscha upp sin gård och samtidigt göra den inspirerande och mer 

pedagogisk. 

Tillsammans med ca. 10 sommarjobbande ungdomar från Nacka besöker vi 

skolgården under 1-3 veckor i sommar. Vi bygger, målar, rensar och planterar, 

så att ni till höstterminen har en helt ny gård att vistas på och njuta av. 

Genom att vara med i Skolgårdsprojektet får ni möjlighet att få kreativa nya 

inslag på er gård som inte går att hitta någon annanstans.

Skolgårdsprojektet 2019

Som en del av Nacka kommuns projekt hållbara utemiljöer vill 

Skolgårdsprojektet i år fokusera på att avlägsna giftigt material som 

gummidäck och impregnerat trä, bygga enklare lekmaterial från återbrukat 

giftfritt material samt att främja gröna miljöer med planteringar och 

förutsättningar för pedagogisk verksamhet utomhus. 

Målet är att Skolgården ska bli en plats där alla barn och ungdomar trivs. Alla 

projekt som genomförs utgår ifrån önskemål hos barn och personal på er 

skola eller förskola. 

Exempel på projekt är att skapa mötesplatser, planteringar, väderskydd, 

attribut som inbjuder till fysisk aktivitet eller pedagogisk verksamhet samt 

samlingsplatser för att umgås eller samla klasser. Välkomnande bidrag som 

skyltar, portaler eller liknande är också ett viktigt inslag som vi kommer att 

jobba med under sommaren.

Tidigare projekt från Skolgårdsprojektet går att se på Instagram

www.instagram.com/skolgardsprojektet

http://nacka.proofx.se/C1kt0P4H6XBUXmjp25ugzA/
http://www.instagram.com/skolgardsprojektet

