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Redovisning till BUN avseende beviljade medel till Sjulnässkolans 

utemiljö i samband med Sjulnässkolans ombyggnad och 

renovering. 

2014 beslutade barn och utbildningsnämnden att satsa 400 000 för en renovering av utemiljön  

Sjulnäs skola. 

Medlen skulle utgå från ett jämställdhetsperspektiv där elever, lärare och föräldrar skulle vara 

delaktiga i processen när beslut skulle fattas hur utemiljön vid skolan skulle utformas. 

”Elevrådsstöttarna” och mentorerna gav elevråd och klassråd i uppdrag att fundera på vilka aktiviteter 

man ville göra, vilken utemiljö man ville ha och vilka leksaker som man trodde skulle vara roliga och 

stimulerande under rasterna.  

Eleverna fick dela upp sig utifrån kön och göra upp listor och förslag på aktiviteter, miljö och leksaker 

och diskutera vad man ville. Denna process gjordes på båda stadierna 4-6 och 7-9. Eleverna fick 

bläddra i uteleksaks broschyrer och titta på ritningar på skolgården medan ”elevrådsstöttarna” tog reda 

på kostnaden för olika förslag. Dessa förslag har även processats på föräldramöte och skorådsforum. 

Utemiljöarbetet påbörjades inte förrän 2016. Bedömningen var att överblicken av utemiljön skulle 

synliggöras på ett bättre sätt efter renoveringen av skolan som pågått under tiden från 2014 till 2015.  

När mellanstadiet var färdigt och inflyttat v.44 2015 började processen om på riktigt. Elevråd röstade, 

valde och prioriterade bland förslagen, arbetsprislista och en inköpslista och detta diskuterades med en 

utemiljögrupp bestående av pedagoger från båda stadier, skyddsombud och arbetsledare från 

kommunen.  

Utifrån stadierna och utifrån kön, fick skolan lite olika förslag som diskuterades på elevråden och 

klassråden. 

Flickorna i årskurs 4-6  önskade skolan skulle satsa på gemensamma leksaker som t.ex. spindelgunga 

och uppfräschning av de ordinarie gungorna och bollplank. 

Flickorna i årskurs 7-9  röstade för soldäck, bänkar och bord och volleybollplan. 

Pojkarna i årskurs 4-6 önskade att skolan skulle satsa på en cykelcrossbana, bollplank och basketplan. 

Pojkarna i årskurs 7-9 önskade basketplan och soldäck de också.  

Skolans personal ville ha staket runt skolgården och lite grönområden. 

Utmaningen var att kostnaden för uteleksakerna är extremt höga men arbetet med att montera, gräva 

ner och göra säkerhetszoner är ännu dyrare så det har varit svårt att hushålla och kunna genomföra 



 Datum: 2016-09-23 

 

 

 

Sammanfattande bild av utemiljöns beviljade medel vid Sjulnässkolan. 

Projektet påbörjades i 2014 och blev klart under hösten 2016. 

Resultatet är fantastiskt. Eleverna har blivit mer aktiv på rasterna, har kul och leker över 

könsgränserna i och med de uteleksakerna som är inköpta. Cykelcrossbanan är mycket använd, även 

på kvällar och helger. Basketplan och bollplank är väl använda på grund av sin centrala placering. 

Volleybollplanen som är placerad på skolans baksida blir ett bra komplement till fotbollsplaner, 

tennisplan och multiarena. Även detta som en aktivitet som kan användas kvällstid. Soldäcket kan 

förutom att solas på användas som scen för läsårsstarter och framträdanden. 

Utemiljön är verkligen uppfräschad, stimulerande och fin tack vare det extra anslaget från BUN 

 

 

 

Med vänlig hälsning Niclas Lyckander rektor på Sjulnässkolan. 

 


