
Upprustning av skolgård
Den centrala delen av skolgården innehåller 
idag många ytor som eleverna inte har nå-
gon glädje av. Gården ser inte ut att tillhöra 
en skola, utan består till stor del av slitna 
planteringar med träd som inte mår så bra.
    Syftet med upprustningen är att öka 
aktivitetsgraden för eleverna och locka till 
utevistelse. Gården ska även innehålla plat-
ser för vila, både enskilt och i grupp. Dessa 
platser kan även användas som uteklassrum 
eller för grupparbeten. Traditionella bänkar 
har valts bort till förmån för lite mer lekfullt 
utformade sittplatser, som även fungerar bra 
för möten. En sittrupp är under tak efter öns-
kemål från eleverna, som vill ha någonstans 
att vistas även vid regn. Andra önskemål är 
fler gungor och en aktivitetsbana. 
    Asfalten förses med lekfulla målningar 
i form av kvadrater och rektanglar på den 
västra delen av gården och cirklar på den 
östra. En del av kvadraterna utformas som 
King-rutor som finns idag och som eleverna 
uppskattar. Utanför entréerna målas ”mattor” 
av linjer som kan användas som mattelek, 
eller måttkedjor för att lära sig avstånd. Hur 
långt är en meter? Hur långt kan jag hoppa? 
Längs idrottshallen målas en löpbana på 
asfalten.
 
Beskrivning av gestaltningen
1. En stor karusell, roterande och vickande, 
med plats för många barn att snurra eller, 
när den är stilla, bara att hänga vid. Palissad 
som genomsiktlig avgränsare mot skolans 
parkering.

2. Aktivitetsbana med en interaktiv lekbåge 
som mittpunkt. Bågen spelar musik och upp-
manar till dans och rörelse, men innehåller 
även uppgifter inom t ex matematik. Runt 
bågen finns en cirkulär aktivitetsbana med 
balansstubbar, gå på lina i två olika varianter, 
trampoliner och en hängkarusell. 

3. Tak med sittplats under. Stora stenbum-
lingar kompletterar som extra sittplatser eller 
balansredskap. 

4. De befintliga slitna lekredskapen byts ut 
mot en kompisgunga, ett volträcke och en 
ny klätterställning i en utökad sandyta. Ett 
parasoll skyddar mot sol och regn för den 
som vill vistas under. 

5. Befintliga stenbumlingar fungerar fint som 
sittplatser eller balansbana. Landhockeyba-
nan förses med nya kombinationsmål för fot-
boll, handboll och basket samt linjemålning. 

6. Den slitna planteringen fylls på med nya 
blommande buskar, tåliga växter och mängder 
med lökväxter. 

7. I den befintliga slänten anläggs en sittgrad-
äng som blir läktare vid en scen. Scenen mar-
keras med avvikande markmaterial men ligger 
annars i samma nivå som skolgården. 

8. En gungställning med sex gungor ger plats 
för ett eller många barn att gunga samtidigt. 

9. En sliten gungställning byts ut mot hängmat-
tor, som fungerar både för vila och som gungor 
för den som vill. Här finns en balansbom, som 
även tjänstgör som sittplats. 

10. Ytterligare en traditionell gungställning byts 
ut mot en kompisgunga, som svänger i alla 
riktningar. 

11. En ny, stor sandlåda med djup baksand i ett 
lugnt hörn av skolgården. Här finns även ett 
sandbakbord för ökad tillgänglighet samt ett 
parasoll.

3

1

4

6

8

9

7

10

11

5

2

IDROTTSHALL

SKOLA

SKOLA/ FRITIDS

Hökerums skola: Illustration skolgård 170502 LW / AMI


