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Bakgrund och syfte
Inledning
Håbo växer och allt fler väljer att bo, arbeta och vistas i kommunen. Dagens befolkning
beräknas öka till runt 25 000 invånare till år 2028, vilket bland annat innebär mer bebyggelse i form av bostäder, skolor och förskolor. Det största trycket när det gäller tillväxt och förtätning berör centrala Bålsta, men även i Skokloster kommer sannolikt en
viss förtätning av bebyggelsen att ske.
Det finns ett flertal forskningsstudier som visar på hur viktigt det är för barns utveckling, lärande och hälsa att regelbundet vistas i naturen.1 Närheten till natur är en avgörande faktor för att utevistelse ska bli en naturlig del av barn och ungas vardag. Naturen har ett stort värde som pedagogisk resurs för förskolor och skolor där barnen kan utveckla natur- och miljöförståelse.2 Dessutom krävs det att barnen har tillgång till natur
för att kunna uppfylla delar av förskolan och skolans läroplan.
De flesta av kommunens förskolor och skolor har idag en god tillgång till skolnära natur
i form av stora skolgårdar och skolnära grönområden. När samhällen förtätas finns en
risk att den bostads- och skolnära naturen bli bebyggd, eller att barriärer i form av
vägar skapas mellan bostad/förskola/skola och grönområden. Att ha med barnperspektivet i stadsplaneringen är av stor vikt för att främja en god folkhälsa och hållbar samhällsutveckling3.
Nationella mål
Flera nationella mål har bäring på barns och ungas utemiljöer. Enligt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är utformning av bra utemiljöer för barn en förutsättning för en
god livsmiljö för barn och unga, vilket i sin tur bidrar till kommunens attraktivitet. Folkhälsomålet En god hälsa på lika villkor har också stor betydelse för barnens perspektiv,
eftersom barns utemiljö har en betydande inverkan på deras hälsa och fysiska aktivitet.
Även de friluftspolitiska målen har betydande relevans för barns utemiljö. Främst gäller
det målet Ett rikt friluftsliv i skolan, som pekar på betydelsen av tillgång till natur- och
kulturmiljöer för att kunna utöva friluftsliv och undervisning enligt förskolan och skolans styrdokument.
Vad säger läroplanen?
Både för förskolan och skolan finns det mål i läroplanen som pekar på betydelsen av tillgång till skolnära natur. Förskolan ska enligt planen sträva efter att ge barnen förutsättningar att utveckla motorik, intresse och förståelse för naturen och naturvetenskap
samt utveckla förmågan att konstruera och bygga av olika material. I grundskolan ska
eleverna bland annat ges möjlighet att utifrån egna upplevelser kunna ställa frågor om
människa och natur och kunna genomföra systematiska undersökningar i biologi. I kursplanen för idrott och hälsa finns ett starkt stöd för friluftsliv. För att eleverna ska kunna
uppnå dessa delar i läroplanen krävs det tillgång till natur.
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Kajsa Molander, Mia Agvald Jägborn, Upplandsstiftelsen/Uppsala kommun 2015. Skolor och förskolors användning av närnatur.
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Boverket 2007. Bostadsnära natur.
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http://rufs.se/nyhetsarkiv/2018/lekmiljoforskaren-glom-inte-barnen-i-stadsplaneringen/
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Kommunala mål
Håbo kommun har inte antagit något specifikt mål vad gäller tillgång till natur för skolor och förskolor. Däremot har kommunen ett mer övergripande mål som säger "Alla
barn och elever i Håbos kommunala förskolor och skolor ska minst nå målen". I och med
denna målformulering har kommunen sagt att alla elever minst ska nå de nationella
målen i läroplanen, vilket förutsätter att det finns tillgång till naturliga miljöer som går
att använda i den pedagogiska verksamheten inom rimligt avstånd från skolor och förskolor.
Håbo kommun arbetar med folkhälsa och social hållbarhet utifrån hälso- och trygghetsrådets verksamhet och den regionala utvecklingsstrategin. Detta arbete utgår från att
alla, oavsett ålder, ska ges möjlighet att leva ett gott, likvärdigt och hälsosamt liv i Håbo
kommun. Den skolnära naturen är en viktigt länk i detta arbete.
Vad är en bra utemiljö?
Utifrån nationella mål samt de mål som finns i läroplanen bör den skolnära naturen i
stora drag erbjuda möjlighet till motoriska utmaningar och upptäckarglädje för förskolebarn, och ge förutsättningar för naturstudier och friluftsliv för skolbarn. Detta stämmer
även bra överens med Boverkets definition av bra utemiljö för barn och unga, som ska ge
förutsättning för lust, nyfikenhet och spänning, stimulera till nya utmaningar och locka
till lek och fysiskt aktivitet4. Avstånd och kvalitet på den skolnära naturen har här en
stor betydelse för att områdena ska användas regelbundet i den pedagogiska verksamheten.
Forskning pekar entydigt på att barn mår bra av att vara ute. Undervisning utomhus
ger ökad koncentrations- och inlärningsförmåga, minskar stress hos elever och förbättrar psykisk ohälsa5. Ett flertal studier har även föreslagit att barn i gröna stadsdelar har
en lägre risk för övervikt senare i livet, är stresståligare och har en bättre kognitiv förmåga. Även adhdsymtom hos barn verkar lindras av mer grönska i omgivningen6.
Enligt Märit Jansson, universitetslektor och forskare på SLU, bör bra utemiljöer för
barn omfatta följande7:





Närhet till stora eller sammanhängande utemiljöer
Lekplatser med naturelement
Tillgång till grönytor med variation (omfattande klätterträd, kullar, vatten och
buskage med mera)
En varierad förvaltning och skötsel som skapar spänning och trygghet.
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Boverket 2015. Ge plats för barn och unga.
Helen Ekvall 2012. Friskare, gladare och smartare barn med utomhuspedagogik.
6
Folkhälsomyndigheten 2017. Miljöhälsorapport 2017
7
https://www.slu.se/cv/marit-jansson/, http://rufs.se/nyhetsarkiv/2018/lekmiljoforskaren-glom-inte-barnen-istadsplaneringen/
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Syftet med denna undersökning
Håbo kommun arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. En viktig del i detta
arbete är att identifiera värdefull skolnära natur där barnperspektivet är i fokus, för att
kunna väva in vikten av dessa områden i planeringsunderlaget.
Syftet med denna undersökning har därför varit att få en översiktlig kunskap kring
vilka grönområden utanför skolgården som skolor och förskolor i Håbo kommun idag använder i sin dagliga verksamhet. I enkätstudien har skolor och förskolor även fått svara
på hur områdena används, vad som är bra med dem och om något behöver åtgärdas.
Vad är skolnära natur?
Skolnära natur i denna rapport omfattar naturliga/naturlika grönområden (skog, hagmark med mera) eller anlagda grönområden (parker, lekparker) utanför skolgården.
Enligt Boverket ska den bostadsnära naturen gå att nå till fots från bostaden, vilket enligt forskningen har en gräns på 300 meter. När det gäller den skolnära naturen är
denna radie av minst lika stor vikt, och för de allra minsta barnen i förskolan kan till
och med 300 meter vara för långt för att området ska användas regelbundet. Även områdenas kvalitet är av stor betydelse, för att skapa förutsättning för leklust, upptäckarglädje och fysisk aktivitet. För skolan är det också viktigt att ha tillgång till större
sammanhängande naturområden för exempelvis undervisning i friluftsliv och orientering.

Bild 1: Nyponkullen intill Futurumskolan är ett område som används av många barn varje dag.
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Genomförande
Under hösten/vintern 2017 skickades en enkät till samtliga förskolor och grundskolor
(kommunala och fristående) i Håbo kommun. Enkäten skickades till ansvariga rektorer
som i sin tur vidarebefordrade den inom sin organisation. Enkäten redovisas i bilaga 4.
I kommunen finns 18 förskolor och 9 grundskolor samt Öppna förskolan och Naturskolan. 13 av förskolorna och 6 av grundskolorna svarade. Även de områden som Öppna förskolan och Naturskolan använder i sin verksamhet har noterats i sammanställningen.
Svaren i form av ifylld enkät, telefonkontakt med vissa förskolor samt kartunderlag med
inritade områden, har sammanställts i bilaga 1-3. I rapporten har även en översiktlig
sammanställning gjorts kring nationella mål, läroplan och relevant forskning/rapportering för att belysa vikten av skolnära natur.

Resultat
Områden som används av skolor och förskolor
Kartan i bilaga 1-2 visar vilka grönområden som skolor och förskolor använder i Håbo
kommun. Färgangivelsen relaterar till hur många skolor/förskolor som använder det utpekade området. Kartorna säger inget om frekvensen av besök, det vill säga hur många
barn som besöker platsen och hur ofta.
Många av de använda naturområdena består av små (cirka 1-2 hektar) skogsområden,
men även öppna gräsytor, fotbollsplaner och lekplatser används. Flera förskolor och skolor i centrala Bålsta använder dessutom de större områdena Åsenskogen (nr 20) och Västerängens skolskog (nr 18) dagligen. För att skolorna ska kunna genomföra undervisning
i idrott/hälsa samt friluftsliv är tillgång till större sammanhängande skogsområden av
vikt. Till detta använder Bålstas skolor främst Åsenskogen, Vibyskogen, Granåsen och
Ekilla. För skolor och förskolor i Skokloster är naturen en betydelsefull del i undervisningen. Här används området vid Österkvarn samt naturområdet längs med Upplandsleden mellan Måttan och slottet i väldigt stor utsträckning.
Resultatet visar att naturområden som ligger nära förskolan/skolan (100-400 meter) är
mycket viktiga för verksamheten och ofta används dagligen både i undervisningssyfte,
för motorisk utveckling och lek. Områdena i nära anslutning till de större skolorna Futurum, Västerängen och Gransäter kan varje vecka besökas av 200-300 skolbarn och de
större naturområdena Ekilla, Granåsen, Åsenskogen, Vattunöden och Slottsskogen (nr
1, 4) kan ha mellan 50-500 besökande skolbarn per vecka.
Utifrån antalet enheter som besöker området är detta de mest använda områdena (fem
enheter eller fler):
Hjälstaviken (nr 42)
Ekilla (nr 5)
Graneberg (nr 41)
Rasberget (nr 37)
Vattunöden (nr 36)
Torrestastigen (nr 38)
Knarrbacken (nr 40)
Lillsjön (nr 39)
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Naturskolan använder alla dessa områden vilket bidrar till att många skolenheter indirekt nyttjar områdena.
Flera av de utpekade områdena
används av bara 1-2 skolor/förskolor (enheter), men detta gör
dem inte mindre viktiga. Detta
är särskilt tydligt för förskolorna som i stor uträckning använder områden i nära anslutning till förskolan för sin verksamhet, eftersom det inte alltid
är möjligt att gå så långt med
små barn. Ett område som används av en förskola kan vara
avgörande för att just den förskolans barn regelbundet ska
kunna komma ut i varierad natur.
Bild 2: Barnens äventyrsbana vid Vattunöden.

Flera svarande lyfter fram att det är problem med nedskräpning i de områden som de
besöker, särskilt i naturområden nära de större skolorna.
Förskolornas användning av närnaturen
De flesta förskolor använder mindre skogsområden (1-2 hektar stora) cirka 100-600 meter från förskolan vid flera tillfällen per vecka. Varje förskola använder sig av i genomsnitt två olika områden, men en del besöker regelbundet upp till fem områden. De flesta
förskolorna i Bålsta och Skokloster har tillgång till någon form av närnatur inom 100
meter. Men kvaliteten och storleken på den allra närmaste närnaturen kan variera. Förskolorna i Bålstas centrala delar har en mindre varierad närnatur inom 100 meter, där

Bild 3: En koja byggd av förskolebarn i
Ploppskogen.
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den främst består av tillskapade klippta gräsytor eller lekparksytor. De flesta centrala
förskolor har 400-600 meter till närmaste naturområde med mer varierad natur.
Enligt flera förskolor är närheten till naturområden (inom 300 meter) avgörande för att
de ska komma ut regelbundet, särskilt med de minsta barnen. En förskola anger att de
ser det närmaste skogsområdet som en förlängning av förskolegården.
Områdena som besöks av förskolorna används främst till följande:
 Lek
 Planerad pedagogisk verksamhet
 Naturkunskap
 Promenader
 Utforska skogen
 Bygga kojor
Grundskolornas användning av närnaturen
Alla grundskolorna i Bålsta och Skokloster har idag relativt god tillgång till varierad
skolnära natur utanför skolgården. För grundskolan används de närmaste naturområdena till både undervisning under skoltid och för lek och utevistelse för fritids.
De skolor som har naturområden som ligger nära skolan, 100-300 meter, använder dem
dagligen. Flera av skolorna i Bålsta använder sig även av de närmaste allmänna gräsytorna för undervisning och lek. Närheten verkar vara en viktig faktor för att dagligen
använda området i undervisningssyfte. En skola uppger att de ser den skolnära naturen
som ett extra undervisningsrum. Skolor i Bålsta använder sig även av större naturområden på lite längre avstånd, som Vibyskogen, Granåsen och Ekilla för till exempel friluftsdagar. Skolan i Skokloster uppger att naturen är en mycket viktig del i undervisningen.
De använder en stor del av skogen mellan Slottskogen och slottet i sin undervisning.

Bild 4: Större sammanhängande områden, som Åsenskogen, är bland annat viktiga för att
skolorna ska kunna genomföra sin idrottsundervisning och friluftsdagar.
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Områden som besöks av grundskolan används främst till följande:
 Undervisning
 Utomhuspedagogik
 Naturkunskapsundervisning
 Historielektioner
 Samarbetsövningar
 Promenader
 Äta ute
 Temadagar
 Friluftsliv
 Lek
 Utevistelse
 Idrottsundervisning
 Friluftsdagar
Kartunderlag
Det kartmaterial som kommit in med enkäterna har lagts in i ArcGis, vilket resulterat i
kartöversikterna (bilaga 1-2) som anger hur många skolor/förskolor (enheter) som använder varje område för sin dagliga verksamhet. I kartbilagorna finns även skolor/förskolor markerade vilket ger en uppfattning om var enheterna ligger i förhållande till de
utpekade naturområdena.
Planering av nya förskolor och skolor
I takt med att fler bostäder byggs i Bålsta och Skokloster kommer det även finnas ett
stort behov av att etablera flera nya förskolor och skolor under de närmaste 10 åren. En
betydande del av den planerade bebyggelsen består av förtätningar i redan befintliga
områden i centrala Bålsta och Skokloster. De nya förskolorna behöver placeras utifrån
upptagningsområde, men även utifrån ett barnperspektiv där tillgång till varierade naturområden utanför skolgårdarna är av stor vikt. Som konstaterats tidigare så används
redan många av naturområdena i anslutning till centrala Bålsta av ett stort antal skolbarn, vilket måste tas med i planeringen av nya förskolor och skolor.

Slutsatser och rekommendationer
Både Bålsta och Skokloster är växande tätorter där planeringsinriktningen är att främst
förtäta de centrala delarna. För att säkerställa att barn i Håbo kommun även framöver
ska ha tillgång till gröna utemiljöer nära skola och förskola krävs det att barnperspektivet vävs in och synliggörs i stadsplaneringen. Den skolnära naturen är en viktig del i
barnens infrastruktur, och bör ses i ett helhetsperspektiv tillsammans med bostadsgårdar, lekparker, grönområden, skolvägar och skolgårdar.
Närheten och variation är två nyckelord av stor betydelse för att skolor/förskolor ska ha
möjlighet att använda områdena i sin verksamhet. Närheten gör att fler skolor och förskolor dagligen kan planera in att gå ut i varierad natur, vilket är positivt för barnens
hälsa och utveckling. Tillgången till en varierad skolnära natur är även en viktig förutsättning för att förverkliga läroplanernas intentioner och kan därmed bidra till ökad
måluppfyllelse. Många av de områden som pekats ut i denna rapport nyttjats redan av
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ett stort antal skolbarn, vilket måste tas med i planeringen av nya förskolor och skolor
för att naturområdenas kvaliteter ur ett barnperspektiv inte ska försvinna.
För att kunna konkretisera vikten av skolor och förskolors behov av skolnära natur bör
det lyftas in planeringsriktlinjer för kvalitet, yta och tillgång på närnatur för skolor och
förskolor i relevanta kommunala styrdokument. Det bör även tas fram en plan för skötsel av naturområden som är av vikt för skolor och förskolor.
Rekommendationer




Barnperspektivet bör alltid vara en del i stadsplaneringen och naturområden av vikt
för skolor och förskolors verksamhet bör så långt det är möjligt undanhållas från exploatering.
Det bör tas fram planeringsriktlinjer för kvalitet, yta och närhet till skolnära natur.
Det bör tas fram skötselanvisningar av naturområden som är för vikt för skolor och
förskolor.

Bilagor
Bilaga 1 Karta skolnära natur i anslutning till Bålsta
Bilaga 2 Karta skolnära natur i anslutning till Skokloster
Bilaga 3 Sammanställning områden och enkätsvar
Bilaga 4 Enkät

Sammanställning referenser



Kajsa Molander, Mia Agvald Jägborn, Upplandsstiftelsen/Uppsala kommun 2015.
Skolor och förskolors användning av närnatur
Boverket 2007. Bostadsnära natur.



http://rufs.se/nyhetsarkiv/2018/lekmiljoforskaren-glom-inte-barnen-i-stadsplaneringen/





Boverket 2015. Ge plats för barn och unga.
Helen Ekvall 2012. Friskare, gladare och smartare barn med utomhuspedagogik.
Folkhälsomyndigheten 2017. Miljöhälsorapport 2017



https://www.slu.se/cv/marit-jansson/

9

F

Bilaga 1

F
5

42

6

41
7

14

16 19

15

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

9

8

10

18

12

11
13
22

37

17

34
21

23
25

20

24

27

26

28
35
39

36
40

29
30

31

32

38

Skolnära natur
1-2

33

3-4
>5
Upplandsleden
Förskola
Grundskola

Skolnära natur i anslutning till Bålsta
© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Skala: 1: 50 000
180419/AW

Karta 1: I kartan redovisas antal skolor/förskolor som använder varje område i anslutning till Bålsta samt Hjälstaviken (infällt uppe till vänster) samt områdets nummer som anges i tabellen, bilaga 3.
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Karta 2: I kartan redovisas antal skolor/förskolor som använder varje område i Skokloster samt områdets nummer som anges i tabellen, bilaga 3.

Skolnära natur - sammanställning av enkätsvar från skolor och förskolor i Håbo kommun 2017

Bilaga 3

*Se kartbilaga för att hitta områdesnummer
Områdes
nr*

Områdes namn

Nyttjas av

Antal nyttjare

1

Slottsskolan

1

2

Slottskolan, slottsbacken

2

3

Slottskolan, slottsbacken

2

4

Slottsskolan

Vad används området till
Naturskola, friluftsdagar, Idrott, hälsa,
temadagar, förflyttning genom skogen
för aktiviteter vid slottet (enda säkra
vägen)
Lek, naturkunskap, Babblarna

Hur ofta anv
omr

Önskemål skötselåtg

Varje vecka

15-100

Bra skötsel längs
Upplandsleden,
skräpigt längs vägarna

2 g/mån

11

Bra skötsel

Lek, naturkunskap, naturskola,
friluftsdagar, Idrott, hälsa, temadagar

1 g/v

7

Bra skötsel

1

Naturskola, friluftsdagar, idrott, hälsa,
temadagar

Varje vecka

15-100

Bra skötsel längs
Upplandsleden,
skräpigt längs vägarna

25-160

Bra skötsel

5

Ekilla

Gransäter, Västerängen,
Naturskolan

3

Idrott, friluftsdagar, orientering,
temadagar

ca 20 g/termin

6

Granåsen/Kvarnkoj Gransäter, Gröna Dalen,
an
Västerängen, Ellensborg,
Öppna förskolan
Gransäter
Gransäter
"skolskog"

5

Utomhuspedagogik, orientering,
temadagar, friluftsdagar

ca 8 g/termin

1

Utomhupedagogik, friluftsliv,
friluftsdagar

Dagligen

7

Antal
barn/besök

Utvecklingsförslag

Övrigt
Fritids använder
området på liknande
sätt

Fritids använder
området på liknande
sätt
Fritids använder
området på liknande
sätt
Saknar tillgång till
toalett. Kan skolor få
tillgång till kioskens
toaletter?

20-500 Bra skötsel och service

20-100 Mycket skräp och glas i Motorikbana/rörelse
skogen. Olyckligt att bana/äventyrsbana
villatomter sålts i
anslutning till skolan

8

Skörby

1

Lek, utomhuspedagogik

Dagligen

4-28

Ta bort dåliga träd

9

Skörby

1

Lek, utomhuspedagogik

Dagligen

4-28

Behöver slås oftare

10

Skörby

1

Lek, utomhuspedagogik

Dagligen

4-28

Ta bort dåliga träd

11

Skörby

1

Lek, utomhuspedagogik

Dagligen

4-28

Ta bort dåliga träd

12

Skörby

1

Lek, utomhuspedagogik

Dagligen

4-28

Behöver slås oftare

13

Skörby, Solhem

2

Lek, utomhuspedagogik, skogsutflykter

Dagligen

4-28

Ta bort dåliga träd

14

Backsippan

1

Lek, utomhuspedagogik

2 g/v

20

Skogen är som en
förlängning av
förkolegården

Skolnära natur - sammanställning av enkätsvar från skolor och förskolor i Håbo kommun 2017

Bilaga 3

*Se kartbilaga för att hitta områdesnummer
15

Backsippan

1

Lek, utomhuspedagogik, promenader,
plocka skräp, kojbygge

16

Stationsparken/Fag Västerängen
erdal

1

Lek, tittar vid dammen

17

"Ängen"

Västerängen

1

18

Västerängens
"skolskog"

Västerängen, Nybygget,
Ellensborg, Rungården

19

2 g/mån

ca 1 g/termin

50

Fritids, raster, utomhuspedagogik,
idrott

Dagligen

1-100

4

Lek, utomhuspedagogik, pulkaåkning,
idrott, orientering, promenader

Dagligen

1-60

Gransäter, Rungården

2

2 g/mån

40

4 g/v

30-60

Rusta viss
lekutrustning vid
lekparken
Trasiga brunnslock
som inte ligger på
plats. Lite ojämt
underlag och
periodvis långt gräs

Se över riskträd som
ligger på varandra. Fint
område att vara i

20

Åsenskogen

Gransäter, Gröna Dalen,
Västerängen, Rungården

4

Idrott, orientering, utomhuspedagogik,
lek
Idrott, orientering, friluftsliv,
promenader, utomhuspedagogik,
temadagar, lek, "extra klassrum"

21

Nyponkullen

Annehill, Futurum

2

Utomhuspedagogik, lek, utevistelse,

Dagligen

15-60

Mycket nedskräpning

Papperskorgar och
Fritids använder
en området på liknande
grillplats/vindskydd
sätt
skulle vara bra

22

Bamseskogen

Futurum

1

Utomhuspedagogik, lek, utevistelse,

Dagligen

20-60

Mycket nedskräpning

Papperskorgar och Friditsverksamheten
en grillplats skulle
anv. omr på
vara bra
liknande sätt

23

Ploppskogen

Annehill

1

Utomhuspedagogik

4 g/v

15-20

Mycket nedskräpning

Skogsbrynet

1

Promenader, utomhuspedagogik, lek

Futurum

1

Utomhuspedagogik, lek, utevistelse,
raster

Dagligen

20-60

Mycket nedskräpning

24
25

Futurums
"skolskog"

Fin skog att röra sig i, En grillplats vore bra
med fina stigar. En del
samt skyltar om
omkullvälta träd. Vissa träd, stenar och djur
platser nära stationen
i skogen
är mycket nedskräpade
(tillhåll)

Papperskorgar och Friditsverksamheten
en grillplats skulle
anv. omr på
vara bra
liknande sätt
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*Se kartbilaga för att hitta områdesnummer
26

Snigelskogen

Futurum

1

Utomhuspedagogik, lek, utevistelse,

Dagligen

20-60

27

Fotbollsplanen

Gröna Dalen, Nybygget

2

Utomhuspedagogik, lek, utevistelse

1 g/v

30

28

Skeppsparken

Gröna Dalen, Nybygget,
Ellensborg, Rungården

4

Lek, utevistelse, utomhuspedagogik

Dagligen

2-25

29

Vibyskogen

Viby, Västerängen

2

Orientering, temadagar, friluftsdagar

2 g/termin

20-30

30

Vibyspåret

Futurum, Viby, Västerängen

3

Orientering, temadagar, friluftsdagar,
utomhuspedagogik, lek

4 g/termin

20-60

31

Viby

1

Dagligen

15-50

32

Viby

1

2 g/mån

20-25

1 g/v

20

1 g/v

15

33

Båtsbacken

Råbydal

1

Utomhuspedagogik, idrott,
samarbetsövningar, lek, friluftsdagar,
utevistelse
Utomhuspedagogik, idrott,
samarbetsövningar, lek, friluftsdagar,
utevistelse
Promenader, utomhuspedagogik, lek

34

Skog vid Solhem

Solhem

1

Skogsutflykter, utomhuspedagogik

35

Västerängsbäcken

Rungården

1

Utomhuspedagogik

36

Vattunöden

Naturskolan/alla grundskolor

alla enheter

Utomhuspedagogik

2 g/v

40

37

Rasberget

Naturskolan/alla grundskolor

alla enheter

Utomhuspedagogik

15 g/läsår

25-30

38

Torrestastigen

Naturskolan/alla grundskolor

alla enheter

Utomhuspedagogik

1-2 g/mån

25-30

39

Lillsjön

Naturskolan/alla grundskolor

alla enheter

Utomhuspedagogik

1-2 g/mån

25-30

40

Knarrbacken

Naturskolan/alla grundskolor

alla enheter

Utomhuspedagogik

10 g/läsår

25-30

41

Graneberg

Naturskolan/alla grundskolor

alla enheter

Utomhuspedagogik

1-2g/mån

25-30

42

Hjälstaviken

Naturskolan/alla grundskolor

alla enheter

Utomhuspedagogik

15 g/läsår

25-31

2 g/termin

Mycket nedskräpning Papperskorgar skulle Friditsverksamheten
vara bra
anv. omr på
liknande sätt
Bra
Lite trasiga
anordningar i
lekparken

Ibland skräpigt efter Papperskorgar och
fester (burkar, flaskor en grillplats skulle
med mera). Ibland är vara bra
kontroller nedrivna
eller borttagna

Bra skötsel

Röja bort sly, mer
regelbunden skötsel
Mycket skräp i diket

Besöks under vintern

Besöks under
våren/vintern
Besöks under våren
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Frågeformulär - Håbo skolors närnatur
Skolan/Förskolans namn:
Jag har pratat med följande enheter på skolan/förskolan:
Jag som har fyllt i heter:
E-postadress:
Ev. hinder som gör att vi inte kommer ut:

OMRÅDE 1 (markera på kartan)
Hur använder ni området?
Hur ofta använder ni området?
Hur många barn besöker området varje gång?
Vad tycker ni om områdets skötsel? (Vad är bra/dåligt, något som behöver åtgärdas, önskemål)
Övrigt?

OMRÅDE 2 (markera på kartan)
Hur använder ni området?
Hur ofta använder ni området?
Hur många barn besöker området varje gång?
Vad tycker ni om områdets skötsel? (Vad är bra/dåligt, något som behöver åtgärdas, önskemål)
Övrigt?

Lägg till fler områden vid behov.

Skolnära natur i Håbo kommun

Naturen har ett stort värde som pedagogisk resurs
för förskolor och skolor där barnen kan utveckla
natur- och miljöförståelse.För att kunna uppfylla
delar av förskolan och skolans läroplan krävs det
dessutom att barnen har tillgång till natur.
Håbo kommun arbetar just nu med att ta fram en
ny översiktsplan. En viktig del i detta arbete är att
identifiera värdefull skolnära natur där
barnperspektivet är i fokus, detta för att kunna
väva in vikten av dessa områden i
planeringsunderlaget.
Syftet med denna undersökning har därför varit
att få en översiktlig kunskap kring vilka
grönområden utanför skolgården som skolor och
förskolor i Håbo kommun idag använder i sin
dagliga verksamhet.
Denna undersökning har varit en del i projektet
”Grönstrukturinventering” som medfinansierats
via den den Lokala naturvårdssatsningen LONA.

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.håbo.se

