Jämställda utemiljöer i
förskola och skola
Skellefteå kommun blev 2014 beviljade 750 000:- i stöd från Boverket. Tidigt utsågs en
styrgrupp bestående av förvaltningschefer från dåvarande skol- och kulturkontoret,
support- och lokaler, bygg- och miljökontoret och tekniska kontoret samt en arbetsgrupp
med representanter från varje förvalting med titlarna projektledare, kvalitetsstrateg,
landskapsarkitekt, förvaltare, miljöstrateg och planarkitekt. Styrgruppen har haft
avstämningsmöten en gång varje halvår och arbetsgruppen har haft regelbundna möten
(cirka 2 gånger per halvår) och även barn- och grundskolenämnden har informerats i
ärendet varje år. Den här bilden illustrerar vårt samarbete:

Genomförda åtgärder:
- Kartläggningar av förskole gårdar och skolgårdar med olika metoder och i olika
omfattning. Se bilaga 1 och bilaga 2.
- Arbetsgruppen tog tidigt hjälp av en konslutfirma, Experto Credo, för att få en
gemensam grund i jämställdhetsperspektivet. Konsultfirman träffade
arbetsgruppen under tre tillfällen där arbetet bestod i dels påfyllning av kunskap
i jämställdhet samt praktiskt arbete. En processmodell presenterades som
arbetsgruppen sedan har försökt hålla sig till:

-

-

Arbetsgruppen har varit på olika studiebesök i andra kommuner för att ta del av
goda exempel. Genusförskolan Hedlunda i Umeå och tre förskolor i Göteborg
där två av dem deltagit i projektet Rebus.
Arbetsgruppen har deltagit på olika konferenser för att skaffa sig större
kompetens i uppdraget. Bland annat konferenser anordnade av Teknologisk
Institut samt av Movium där olika representanter från arbetsgruppen deltagit.
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-

-

Arbetsgruppen har tagit fram en process för arbetet med att skapa jämställda
utemiljöer. Denna process finns publicerad på Skellefteå kommuns intranät.
Processen innehåller checklistor, arbetsgångar och material. Se bilagorna 3, 4, 5
och 6.
Det har tagits fram riktlinjer för förskolans lokaler och miljöer där utemiljö har
ett omfattande kapitel och arbetet fortskrider med att ta fram liknande riktlinjer
för skolans lokaler och miljöer. Se bilaga 8.

Spridning av projektet Jämställda utemiljöer:
- Arbetet med jämställda utemiljöer i förskola och skola har spridits genom
föreläsningar på olika konferenser och artiklar har skrivits både på det lokala
intranätet, på Skellefteå kommuns hemsida och i andra tidningar. Tidningar som
bland annat gett ut artiklar är: Förskolan och Fritidshem (från Lärarförbundet)
och tidningen Utemiljö.
- Lokalt har arbetet spridits genom föreläsningar och utbildningar för
medarbetare på chefsträffar och andra sammankomster.
- För förskolan anordnades en utomhuspedagogik kväll med representanter från
varje förskole område som fick prova på olika utomhusaktiviteter och fick sedan
boken Utomhuspedagogik med sig för att sprida kunskapen vidare till sina
kollegor. För förskoleklass och fritidshem kommer spridningen att se likadan ut
och kommer att anordnas under våren 2017.
- För skolan anordnades en heldag med olika aktiviteter utomhus på förmiddagen
och sedan en fortsatte dagen med föreläsning av Emma Crawley i Pedagogiska
och hälsofrämjande utemiljöer och Malin Segerlund om projektet Jämställda
utemiljöer. Projektet beskrevs också för förskolans medarbetare på
utomhuspedagogik kvällen.
Resultat som uppnåtts:
Vår intention med att söka stöd från Boverket var att kunna fördjupa oss i arbetet med
att skapa jämställda utemiljöer. Vi ansökte om stöd för strategiska och
metodutvecklande åtgärder och detta är också en del av vårt resultat. Vi har utformat
checklistor för detta arbete. Vi har utformat riktlinjer för förskolans lokaler och miljöer
och är på god väg med skolans riktlinjer som förhoppningsvis kommer att vara klara
under våren 2017. Vi har utformat en process där material och arbetsgångar för hur
detta arbete ska gå till finns med. Vi har utformat allt detta utifrån våra kartläggningar av
våra egna utemiljöer med också genom att vi kompetensutvecklat oss genom vårt arbete
tillsammans i arbetsgruppen, deltagandet på konferenser och genom studiebesök i
andra kommuner. Vi har ett gott resultat och resultaten förhåller sig väl till syftet med
stödet och det finns att ta del av i bilaga 1, 2, 3, 4, 5 och 6.
Arbetet med jämställda utemiljöer i förskola och skola tar inte slut här utan är ett
pågående projekt som kommer att leva kvar i Skellefteå kommun tack vara
representantskap och utformandet av processer, riktlinjer och annat material. Bifogat
finns även ett bildspel om Boverket vill presentera vårt projekt på deras hemsida. Se
bilaga 9.
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