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Motion från Anders Almgren (S) och Fanny
Johansson (S): Ett upprustningsprogram för
utemiljöerna på kommunens förskolor och skolor
Sammanfattning
Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen i
samråd med barn och skolnämnden samt berörda nämnder, ska
arbeta fram ett förslag på upprustningsprogram för utemiljöerna på
kommunens befintliga skolor och förskolor. I förslaget förordas att
kostnader för upprustningsprogrammet inkluderas i den kommande
EVP–processen.
I förslaget redogörs för att det görs ett gediget arbete för hur nya
skolor och förskolor ska byggas för att de ska fungera bättre för barn
och elever. Förslagsställarna vill att en inventering av befintliga
utemiljöer genomförs och att ett upprustningsprogram med avsatta
investeringsmedel tas fram. Motionen är nu föremål för remiss.

Beslutsunderlag
BSN Tjänsteskrivelse 2020-05-04 Yttrande Motion Ett
upprustningsprogram för utemiljöerna på kommunens förskolor och
skolor
Socialdemokraternas motion: ”Ett upprustningsprogram för
utemiljöerna på kommunens förskolor och skolor”

Barnets bästa
Beslut kring ett upprustningsprogram för befintliga skol– och
förskolegårdar påverkar barn. Förslaget kan komma att påverka miljön
i kommunens skolor och förskolor, där barn och ungdomar är skyldiga att
spendera en stor andel av sin vakna tid. Forskning visar att tillgång till
ändamålsenliga förskole- och skolgårdar spelar en viktig roll för
barns och ungas bildning och i deras sociala och fysiska utveckling.

Ärendet
Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen i
samråd med barn- och skolnämnden samt övriga berörda nämnder,
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bör arbeta fram ett förslag på upprustningsprogram för utemiljöerna
på kommunens befintliga skolor och förskolor. I förslaget förordas
att kostnader för upprustningsprogrammet inkluderas i den
kommande EVP-processen.
I förslaget redogörs för att det görs ett gediget arbete vid byggnation
av nya skolor och förskolor för att de ska fungera bra för barn och
elever. Förslagsställarna ser dock att det kring befintliga skolor och
förskolornas utemiljöer finns behov av utredning och att tillföra
ytterligare resurser. Det upprustningsprogram som föreslås bör
innehålla en översyn av behoven för samtliga av kommunens skolor
och förskolor, liksom en för ändamålet kopplad investeringsplan som
säkrar de resurser som krävs.

Barn- och skolförvaltningens synpunkter
Barn- och skolförvaltningen delar motionens budskap att barn och
elevers utemiljö är en grundläggande del i deras välmående och en
avgörande pedagogisk miljö för deras lärande i förskola och skola.
Barn- och skolförvaltningen har i diskussioner med
serviceförvaltningen, naturskolan och utbildningsområden fått
information om att mycket arbete har genomförts i befintliga
utemiljöer under senaste åren. Genom att resurser tillförts i
samband med införande av totalhyra har statusen på många
utemiljöer höjts väsentligt. Underhållet av utemiljöer har stärkts och
det har också genomförts större satsningar med hjälp av statliga
bidrag för utemiljöer. Det arbete som naturskolan genomför har
utvecklat metodiken kring arbete med barn och elever i utemiljöer.
I samband med en satsning i linje med motionen kan Lunds
kommuns framtagna dokument kring riktlinjer för förskole- och
skolgårdar med fördel användas för att genomföra en översyn av
behoven. I ett första skede kan befintliga utemiljöer utvärderas enligt
den poängskala som finns i lekvärdesfaktorn. Utvärdering syftar då
till att uppskatta behovet av att avsätta resurser för upprustning av
utemiljöer. För att genomföra utvärderingen bör en budget avsättas
då det krävs insatser från flera förvaltningar. Uppdraget att
genomföra utvärderingen bör gå till serviceförvaltningen.
Översynen kan i senare skede bearbetas tillsammans med personal,
barn och elever för att komma fram till vilka åtgärder som behövs i
vilka utemiljöer. Möjliga samarbetspartners i ett sådant arbete är
naturskolan och serviceförvaltningen. Genom ett sådant samarbete
blir kopplingen till utvecklingsprogrammet Gröna skolgårdar också
tydlig. Gröna skolgårdar handlar om att höja kompetensen, skapa
delaktighet och att utveckla gårdarna utifrån en vetenskaplig grund
kring barnets bästa.
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Barn- och skolförvaltningen anser att ett eventuellt
investeringsanslag bör vara riktat mot utveckling av utemiljöer på
skolor och förskolor. Resurser som tillförs bör vara riktade mot
utveckling och inte blandas ihop med de underhållspengar som finns
avsatta inom ramen för totalhyran.

Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

anta barn- och skolförvaltningens yttrande över motionen som
sitt eget.
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