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Projekt
Projektnummer

Namn

Bilaga

28624

Utemiljö Hortlaxskolan
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Projektbeskrivning

Hortlaxskolan har fått en upprustad utemiljö bestående av en ny innergåd med planteringar och nya
sittplatser. En liten amfiterater är byggd för att skapa en lärmiljö ute. Ökade möjligheter till fysisk aktivitet
och rörelse skapas genom att ett utegym med tillhörande hinderbana uppförts i anslutning till Skolan.
Området runt skolan som har belysning har utökats och förstärkts genom att nya master uppförts i
anslutning till innergården och till utegym/ hinderbana.

Budget (tkr)
Budget

1000

Ev kompletteringsbudget

0

Totalt

1000

Ekonomisk redovisning (tkr)
Egen kalkyl
reinvestering

Avvikelse
Tkr
%

Aktivitet

Beviljad budget

Utfall

Upprustning utemiljö

1 000

1 629

629

63

Summa

1 000

1629

629

63

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

Åtgärder planerades för att möta Boverkets krav för utbetalning av statsbidrag till utemiljöer i
förskola och skola. Bidraget skulle innebära en 50%-ig medfinansiering. P.g.a. stor översökning
under 2018 samt att vår ansökan kom in i slutet av ansökningsperioden så beviljades i slutändan
inget statsbidrag.

1

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden
Barn och unga
Eleverna på Hortlaxskolan får en trivsammare utemiljö, till stor del designad och utrustad utifrån elevernas
egna önskemål. Den nya utemljön ger större möjligheter att bedriva undervisning utomhus och ökar
möjligheterna till fysisk aktivitet

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)
Innergården är designad av representanter i elevrådet tillsammans med landskapsarkitekt. Alla klasser i
åk.7-9 har haft möjlighet att komma med önskemål och förslag.

Livsmiljö
Den nya utemiljön kring Hortlaxskolan har bidragit till en större trygghet, framförallt p.g.a. förbättrad
belysning. Även planteringar samt utegym/ hinderbana bidrar till trivsel och möjlighet till aktivitet för
allmänheten, utanför skoltid.

Ekonomi

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)
Nya möjligheter till utomhuspedagogik, idrottsämnet kan lägga fler lektioner utomhus. Elever med skador
har möjlighet att nyttja delar av utegymmet.
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