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Projekt
Projektnummer

Namn

Bilaga

28621

Utemiljö Norrbyskolan
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Projektbeskrivning

Den nya utemiljön på Norrbyskolan har omfattat staket och grindar, samt en uppdatering av utrustning och
lekmaterial. Det har också skapats en lärmiljö utomhus under tak, i enlighet med Boverkets
rekommendationer och krav för bidrag. Utemiljön har även klimatanpassats med förbättrad belysning.

Budget (tkr)
Budget

1000

Ev kompletteringsbudget

0

Totalt

1000

Ekonomisk redovisning (tkr)
Aktivitet

Beviljad budget

Egen kalkyl
reinvestering

Avvikelse
Tkr
%

Utfall

Renovering utemiljö

1000

1 393

393

39

Summa

1000

1393

393

39

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

Projektet planerades för att möta Boverkets krav för utbetalning av statsbidrag för utemiljöer i
förskola och skola. Bidraget skulle innebära en 50%-ig medfinansiering. P.g.a. översökning och att
vår ansökan kom in i slutet av ansökningsperioden så beviljades inget statsbidrag.
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Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden
Barn och unga
Projektet har inneburit en säkrare utemiljö där genomfartstrafik helt har upphört. Ny lärmiljö under tak
innebär att barnen kan vistas ute även i riktigt dåligt väder och att en större del av undervisning och lärande
kan ske utomhus. Belysning skapar tillgång till större lekytor och möjligheter till fysisk aktivitet.
Sammantaget skapar den nya utemiljön bättre förutsättningar för aktivitet och lärande utomhus.

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)
Barnen på Norrbyskolan har varit delaktiga i processen via personal på fritids. I processen har särskild vikt
lagts vid att både flickors och pojkars önskemål ska beaktas på ett lakvärdigt sätt.

Livsmiljö
Utemiljön används även utanför skoltid och bidrar på detta sätt till att förbättra livsmiljön i Hortlax

Ekonomi

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)
För personalen bidrar den nya utemiljön till förbättarde möjligheter att möta enskilda elevers behov. Staket
och grindar bidrar till en trygghet för personalen under raster och efter skoldagen, på fritids.
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