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INTRODUKTION
Funktionsprogram för Förskola vänder sig främst till de byggtekniska
konsulter och utförande förvaltningar som ska tillvarata Malmö Stads
intressen. Därutöver ska funktionsprogrammet fungera som
vägledande material till övriga aktörer inom Malmö Stad.
Funktionsprogrammet ska hjälpa utförande förvaltningar samt
konsulter och entreprenörer säkerställa att kvalitet och funktionalitet
lever upp till de krav som ställs på byggandet av förskolor i Malmö
Stad. Funktionsprogrammet ska vidare hjälpa aktörerna i förståelsen
av hur rådande pedagogiska principer kan utvecklas och
återspeglas i disponeringen av en förskolebyggnad.
Funktionsprogrammet är ett dynamiskt verktyg baserat på politiska
beslut, pedagogiska strömningar och skördade erfarenheter och ska
inte betraktas som en restriktiv samling av krav som annars lätt kan
landa i en likriktning av förskolan.
Det är i hög grad upp till utföraren att, i samråd med beställaren,
säkerställa funktionsprogrammets anpassning till de konkreta
projekten med de avvikelser detta kan medföra samt att sörja för att
funktionsprogrammet fungerar som ett styrdokument vid utarbetandet
av lösningar. Föreliggande dokument ersätter Funktionsprogram
Förskola Malmö Stad februari 2009 (Fastighetskontoret, LiMa)

Syfte
Syftet med ett funktionsprogram för förskolan är att skapa en samsyn
mellan kommunens berörda aktörer och förvaltningar kring funktioner
vid planering och projektering av förskolor, så att de uppfyller
verksamhetens krav på ändamålsenliga, säkra och trygga miljöer,
samt de tekniska kraven på en acceptabel ekonomisk nivå.
Funktionsprogrammet utgör ett viktigt instrument för ökad likvärdighet
när det gäller kvaliteten i verksamhetens lokaler. Dessutom ska ett
funktionsprogram spara tid vid genomförandet av projekt och
förenkla samspelet beställare/utförare och därigenom minska
kostnaderna.
Detta gäller i första hand nyproduktion men ska i tillämpliga delar
även gälla vid om- och tillbyggnader.
Funktionsprogrammet ska gälla som ett styrdokument för alla som
involveras i nya projekt inom och utom kommunens förvaltning.
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Arbetsmetod
Med anledning av uppdraget i ”Lokalförsörjningsplan
Förskoleverksamheten i Malmö Stad 2015-2019” (FSKF-2014-3629)
att fortsatt utvärdera Stadsfastigheters typförskolekoncept har
Förskoleförvaltningens ledning valt att genomföra denna utvärdering
i samband med framtagandet av ett nytt funktionsprogram för
förskolor i Malmö Stad.
Arbetet med att ta fram funktionsprogrammet har letts av
Förskoleförvaltningens enhet för lokalplanering med stöd av en
pedagogisk referensgrupp samt en utökad referensgrupp bestående
av representanter från Förskoleförvaltningen, SEF Stadsfastigheter,
Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Gatukontoret och
Fastighetskontoret. En intern projektledare har i egenskap av
skribent och sammankallande till möten deltagit i arbetet med ansvar
att fånga upp och sammanställa synpunkter från berörda parter.
Beslutande instans är Förskolenämnden i Malmö Stad.

Tillämpning
Funktionsprogrammet bilägges varje beställning och tillämpas under
ett lokalärendes alla skeden, från planering till slutredovisning.
I varje enskilt fall kompletteras Funktionsprogrammet med ett
Lokalprogram vari detaljer för det aktuella projektet utförligt
specificeras med en teknisk beskrivning och nyckeltal.
”Råd och riktlinjer samt frågeställningar att beakta” i
funktionsprogrammet är inte tvingande utan ska tillämpas utifrån
varje enskilt byggnadsprojekts förutsättningar. Avvikelser från dessa
behöver inte dokumenteras men erfarenhetsåterföringen utgör här ett
viktigt inslag. ”Råd och riktlinjer” kan komma att specificeras i
Lokalprogrammet i varje enskilt fall och utgör då skall-krav.
Lagkrav, myndighetskrav, standarder och Malmö Stads egna
krav i form av policys och program liksom aktuell läroplan för
förskolan ska följas.
Dessa redovisas inte specifikt i funktionsprogrammet och ska
alltid inhämtas från ursprungskällan.

Disposition
Programmet är indelat efter de huvudsakliga funktionsgrupperna i en
förskoleverksamhet med respektive underindelningar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Övergripande parametrar
Angöring, entréer och kommunikation
Barnens vistelseytor inomhus
Hygien och omvårdnad
Personalytor
Kök
Barnens vistelseytor utomhus

Kompletterande stödmaterial
Det kompletterande stödmaterial från Förskoleförvaltningen som
föreligger eller är under framtagande är följande:
•
•
•
•

Lokalprogram/verksamhetsbeskrivning
Larm och låsschema
Specifikation mottagnings- respektive tillagningskök
Material för erfarenhetsåterföring och uppföljning

Funktionsprogrammet kommer, vid behov, att lyftas till
förkolenämnden för mer omfattande revideringar.
Grundskolenämnden arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige
tillsammans med övriga skolförvaltningar med framtagandet av en
Utbyggnadsstrategi för förskola, grundskola, arbetsmarknads-,
gymnasie- och vuxenutbildning i Malmö stad. Häri fastställs riktlinjer
för lokalisering, samutnyttjande och produktion av förskoleplatser i
Malmö.
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Standarder, styrdokument och referenslitteratur
Allmänna råd med kommentarer om förskolan
Skolverket 2013
ISBN: 978-91-7559-073-8
Skolverkets allmänna råd förskola
Barns och ungas säkerhet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2011
ISBN: 978-91-7383-157-4
Barns och ungas säkerhet
Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR
BFS 211:6 BBR 18
Boverkets författningssamling 2011
BBR
Bygg barnsäkert - i byggnader, på tomter och i utemiljön
Boverket 2011
ISBN: 978-91-86559-98-4 (tryck)
ISBN: 978-91-86559-99-1 (pdf)
Bygg barnsäkert
Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler,
undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell
SVENSK STANDARD SS- 25268:2007
Byggakustik, SIS/TK 197 2007
SIS Byggakustik
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation
FoHMFS 2014:18 4 februari 2014
ISSN 2001-7804 (online)
ISSN 2001-7790 (tryckt)
FHM Ventilation
Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitet
Skolverket 2014
ISBN: 978-91-7559-125-4
SV Förskoleklassen
Grafisk manual för Malmö Stad
Grafisk manual

Gör plats för barn och unga!
- En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans
och förskolans utemiljö
Boverket och Movium 2015
ISBN (tryck):978-91-7563-263-6
ISBN (PDF):978-91-7563-264-3
Gör plats för barn och unga
Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg
Branschriktlinje för kök
Sveriges kommuner och landsting 2009
ISBN: 978-91-7345-218-2
SKL Handbok för säker mat
Lekvärdesfaktor för Förskolegårdar i Malmö
- med syfte att nå en hög lekkvalitet
Malmö Stad, Stadsbyggnadskontoret 2011
Lekvärdesfaktor förskolegårdar
Ljus & Rum- planeringsguide för belysning inomhus, utgåva 3
Ljuskultur i samarbete med Arbetsmiljöverket och Statens
Energimyndighet 2013
ISBN: 978-91-6372-488-6
Ljuskultur
Lärande och fysisk miljö - En kunskapsöversikt om samspelet mellan
lärande och fysisk miljö i förskola och skola (Fif nr 25)
Pia Björklid
Myndigheten för skolutveckling
Skolverket 2005
ISBN: 91-85128-68-6
Lärande och fysisk miljö
Läroplan för Förskolan Lpfö 98 rev. 2010, SKOLFS 2011:69
Skolverket 2010
ISBN: 978-913832586-5
Läroplan för förskolan
Parkeringspolicy & Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö
Malmö stadsbyggnadskontor Pr 3087 2010
Parkeringsnorm
Plan- och bygglag
Svensk Författningssamling 2010:900
PBL

9 │ Förskoleförvaltningen │ Funktionsprogram för Förskola

Plan för samhällsservicensmarkbehov i Malmö
Antagen av kommunstyrelsen 2 november 2016
Malmö Stad, Stadsbyggnadskontoret 2016
PLASMA
Projekteringsanvisning 2016 Stadsfastigheter
Malmö Stad, Serviceförvaltningen 2016
Projekteringsanvisning 2016
Riktlinjer för skyltar på allmän plats
Malmö Stad, Gatukontoret & Stadsbyggnadskontoret 2006
Skyltar på allmän plats
”Starta förskola” - Lagkrav och miljöförvaltningens råd
Malmö Stad, Miljöförvaltningen 2011
Starta förskola
Utemiljö vid förskolor i Malmö
- ett verktyg för planering, utformning och bygglovsgranskning
Malmö Stad, Stadsbyggnadskontoret 2011
Utemiljö vid förskolor
Översiktsplan för Malmö
Antagen av kommunfullmäktige 22 maj 2014
Översiktsplan

Följande har utgjort den pedagogiska referensgruppen:
Anna Lundström, Förskolechef, Förskoleområde H
Anna Welander, Kvalitet och Myndighet
Birgitta Kennedy, Pedagogisk Teamledare, Förskoleområde F
Catarina R Vallejos, Förskolechef, Förskoleområde D
Marie-Anne Booth, Barnskötare, Förskoleområde H
Ordförande/Huvudskyddsombud, Kommunal Skåne Sektion 16
Solweig Sigvardsson, Förskollärare, Förskoleområde A
Facklig förtroendekvinna, Lärarförbundet Förskola

FUNKTIONSPROGRAM
1 ÖVERGRIPANDE PARAMETRAR
1.1 Placering
Principer och riktlinjer för förskolans lokalisering i staden hanteras i
Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö (PLASMA) som är
under framtagande samt aktuell Översiktsplan och
Utbyggnadsstrategi för Malmö Stad.
Utifrån förskolans plats i staden och dess specifika förutsättningar
disponeras tomten för att uppnå en säker utemiljö med gott
lokalklimat, rumsligheter, platser och material för lek och lärande
samt grönytor.
Förskolebyggnaden placeras på tomten med målsättningen att få en
säker och rumsligt utvecklingsbar lekmiljö, ett begripligt, säkert och
funktionellt trafiksystem, ett bra lokalklimat på gården samt en
fungerande avvattning. Byggnaden ska placeras så att den så bra
som möjligt bidrar till en positiv gatumiljö utanför tomten. Områdets
infrastruktur ska beaktas vid placering på tomten för att optimera
dialogen med förskolans omgivning. Utformning och placering av
entréer och varumottagning är viktig så att dessa är lätta att hitta när
man närmar sig byggnaden.
Underhållet ska vara rimligt med en fungerande drift.
Förråd och andra byggda delar placeras på gården så att de skapar
rumslighet och vindskydd samtidigt som de inte bör blockera viktiga
siktstråk. Särskild hänsyn tas till sol- och vindförhållanden på tomten.
I förekommande fall ska särskilda åtgärder för skydd mot buller och
avgaser vidtas. Placering och utforming av förskolemiljön ska i
högsta möjliga grad försvåra möjligheten till skadegörelse, till
exempel genom att undvika nischer och zoner utom synhåll för
passerande samt att förskoleområdet är upplyst nattetid.
I den täta staden kan det med fördel byggas i fler än ett våningsplan
för att maximera friytan. Vid samutnyttjande är det viktigt att utforma
utemiljön så att störning minimeras och hänsyn tas till barnens
säkerhet och integritet. I de fall där förskolan ingår i en
byggnadsstruktur med bostäder bör utemiljöerna om möjligt
separeras.
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1.2 Rumsliga samband och flöden
Det är av stor vikt att utförande aktör i samband med projekteringen
är väl insatt i förskolans logistik och flöden för att möjliggöra
optimering av ytornas disposition och organisering av
rumsfunktioner.
Utföraren måste därför skaffa sig en god bild av vilka som rör sig i
och i anslutning till förskolan under ett typiskt dygn
(föräldrar/anhöriga, barn, pedagogisk personal, kökspersonal,
städpersonal, leveranser, soptömning, externa besökare,
vaktmästare etc) och hur den fysiska miljön dikterar deras
rörelsemönster.
Häri ingår kartläggning av rutinsituationer och aktiviteter, hur de
organisatoriska avdelningarna samverkar och hur de skilda
rumsfunktionerna bäst förhåller sig till varandra för att undvika alltför
hög belastning och konfliktytor. Ytorna ska skapa förutsättningar för
att tillgodose barnens rörelsebehov och samtidigt erbjuda goda
möjligheter att förebygga infektioner och smittspridning.

Flödesschemat ovan beskrivs i texten under kapitel 2.2 och 3.1 samt 3.2

Flödesschemat ovan beskrivs i texten under kapitel 3.1-3.4 samt 4.1

Flödesschemat ovan beskrivs i texten under kapitel 3.2-3.4 samt 6
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1.3 Övergångar och samspel exteriör och interiör
Särskild vikt ska läggas vid planering av övergångar mellan ute- och
innemiljö och gränszoner. Man ska kunna se och uppleva grönska
inifrån förskolan. Låga fönster med utsikt över grönska i anslutning till
förskolebyggnaden skapar naturupplevelse även inomhus.
Det ska finnas direktaccess mellan byggnad och gård vilket gör det
lätt att flytta ut den pedagogiska verksamheten. Tillgång till skärmtak
och/eller altan ska finnas.
1.4 Byggnad och material
Byggnad och inredning ska utföras med hög kvalitet och med
material som är lättskött och kräver minimalt underhåll. Samtliga
material- och produktval ska göras enligt gällande riktlinjer och
miljökrav för Malmö Stad.
Gällande lagkrav för hälso- och miljöaspekter skall följas.
Särskilt stor vikt ska läggas vid gott inomhusklimat och låg
energiförbrukning. Hänsyn ska tas till emissioner och de ökade
ventilationskrav som följer härav. Lokalerna ska utformas så att
olycksfall och skador i form av till exempel fall-, kläm- och
brännskador undviks. För att undvika förslitningsskador hos
personalen ska utformningen av arbetsytor följa samma standard
som vid annat byggande. När verksamheten är förlagd ovanför
markplan ska gällande hisskrav följas.
Nivåskillnader inomhus får inte förekomma vid nybyggnation. I
befintliga byggnader kompletteras trappor med ramp.
1.5 Golv och väggar
Golvmaterialet ska uppfylla höga krav på hållbarhet samtidigt som
det är lättstädat, ljuddämpande och komfortabelt att gå på.
Golvmaterialet ska även vara tillräckligt mjukt vid fall. I våtutrymmen
ska halksäkra golvmaterial användas. I anslutning till entrén ska
golvbeläggningen fånga upp smuts och hindra att smuts bärs in i
lokalen.
Väggarna ska ha en slät yta och de ska vara utförda av lättskötta och
tåliga material. Väggarna i barnens vistelseytor inomhus ska ha
glansgrad 20. Det ska finnas möjlighet att hänga upp barnens
arbeten på väggar vilket kräver fria ytor. Utåtgående hörn förses med
hörnskydd.

1.6 Dörrar och fönster
För att undvika olyckor ska slagdörrar inte öppnas mot ytor där man
rör sig snabbt.
Barn ska kunna öppna dörrarna själva, men beslagen ska sitta på
vuxenhöjd. Alla dörrar ska ha klämskydd.
Rum där personer vistas mer än tillfälligt ska ha god tillgång till
dagsljus. Fönster ska utformas så att både barn och vuxna kan se ut.
Det bör finnas ett öppningsbart fönster i varje rum. Öppningsbara
fönster ska förses med spärranordning placerad utom räckhåll för
barn.Vädringsfönster som är inåtgående bör vara på en sådan höjd
att barn ej riskerar att slå huvudet i fönsterbågen när fönstret är
öppet. Som schablonvärde gäller att fönsterglasens area i ett
utrymme bör vara minst 10 % av golvarean.
I allrum och grupprum rekommenderas 20 % och ljuset får gärna
komma från fler än ett vädersträck. Fönstren ska förses med
solavskärming och det ska finnas möjlighet att mörklägga samtliga
rum med rullgardiner.
Vid inplanering av dörrar ska särskild vikt läggas vid
öppningsriktningen och dess påverkan på möblerbarhet och
rumsfunktion.
Inåtgående vädringsfönster ska vara i sådan höjd att barn ej riskerar
att slå huvudet i fönsterbågen när fönstret är öppet.
1.7 Fast inredning
Väggfasta skåp i barnens vistelseytor såsom köksskåp och liknande
förvaring ska gå hela vägen upp i tak för att öka städbarheten samt
att undvika att saker samlas ovanpå skåpen.
Alla fasta bänkskivor ska vara i ”vuxenhöjd” med undantag för
ateljékök och motsvarande som även ska ha fast inredning i
”barnhöjd”.
1.8 Avfallshantering
Avfallshanteringen utformas enligt gällande lokala bestämmelser och
i samråd med nyttjaren. Plats i soprum ska finnas för förvaringskärl
för minst fraktionerna restavfall, tidningspapper,
pappersförpackningar, glas (färgat/ofärgat), hårdplast, batterier och
metall. Utrymme för avfallshantering ska utformas på lämpligt sätt
med hänsyn till källsortering.
Utrymmet ska förses med golvbrunn samt erforderig golvlutning. Om
miljöhuset planeras som en del av huvudbyggnaden skall det endast
kunna nås via dörrar från utsidan och ej vara genomgångsrum in till
förskolan. Hämtavstånd ska beaktas vid placering av
soprum/miljöhus.
Utrymmena ska utformas så att risk för skadedjur minimeras.
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1.9 Säkerhet och tillgänglighet
Förskolan ska vara fullt tillgänglig för alla.
Trappsteg ska vara halksäkra och tydliga att se. På första och sista
steget ska trappor markeras med minst 40 % ljushetskontrasterande
material.
Räcken placeras på båda sidor om trappor och utformas så att barn
inte faller igenom, fastnar eller uppmuntras till klättring och
”rutschning”. God genomsikt gör att barn undviker att klättra för att
se vad som finns bakom. Brandskydd planeras i samråd med
Räddningstjänsten liksom utrymningsplan.
1.10 Ljud och akustik
Lokalerna ska utformas så att höga ljudnivåer inte påverkar dem som
vistas i lokalen, t ex genom akustikplattor i taket. I övrigt ska
ljuddämpande material användas i så stor utsträckning som möjligt.
Grundmaterialen och strukturen måste kunna bära ljudmiljön i sig
själva. Förskolans utrymmen ska i den mån det är möjligt ej vara
beroende av ljudabsorbenter som tar upp väggyta och ger mindre
utrymme för verksamheten.
1.11 Färgsättning
Barnen ska kunna vara med och gestalta sin miljö genom egna
arbeten. Färgsättningen på väggarna ska därför vara sparsam och
göras i samråd med företrädare för verksamheten. Vid färgsättningen
av golv, trappor och övrig inredning skall hänsyn till synsvaga tas.
Fast inredning ska ej vara mönstrad.
1.12 Ljus och belysning
En genomtänkt och varierad ljussättning understryker rummens olika
funktioner och underlättar orientering.
Allmänbelysning, punktbelysning och dagsljus ska komplettera
varandra för att uppnå en mjuk ljussättning. Det är viktigt med god
genomlysning av lokalerna. Belysningen ska vara programmerbar.
Dimfunktion är önskvärt. För allmänbelysning används LEDarmaturer vilka tänds i huvudsak manuellt samt med hjälp av
rörelsedetektorer i förrådsutrymmen och dylikt - mörka utrymmen
utan naturligt dagsljus ska förses med armaturer med
frånvarosläckning. Det ska finnas möjlighet att kunna släcka
belysningen i hela huset med en strömbrytare. Samtliga utrymmen
ska kunna mörkläggas och stänga ute oönskat ljus.
Parkeringsplats, vägar och gångvägar förses med stolpbelysning
eller motsvarande. Vid entréer, uteplatser och utomhusförråd ska
dagsljusstyrd belysning med LED-armaturer installeras.

1.13 El
Jordfelsbrytare ska finnas.
Akustiskt och induktivt störningsfri belysning och annan elinstallation
ska väljas. Strömbrytare till belysning och städuttag monteras vid
samtliga dörrar till utrymmena.
Uttag ska finnas i den omfattning som verksamheten kräver. Alla
vägguttag ska vara barnsäkra, petsäkra och skyddsjordade. Antal
och placering av eluttagen ska bestämmas i samråd med
beställaren.
1.14 Larm, lås och passage
Låssystem ska utformas i samråd med beställaren. Särskilt vikt ska
fästas vid personalsäkerhet i samband med stängning och öppning
av förskolan utanför ordinarie verksamhetstid. Barn ska inte kunna
låsa sig inne, eller rymma ut. Svåradministrerade låssystem ska
undvikas. Larm- och låssystem ska vara möjliga att aktivera för delar
av förskolan.
Larmsystemet ska vara adresserbart, exempelvis till en larmcentral.
Manövertablå ska finnas vid huvudentrén. Larmet ska vara
direktkopplat till upphandlad larmoperatör eller vaktbolag.
Inrymningslarm är önskvärt liksom särskilt fryslarm.
Laddvagnar, datortillbehör och annan stöldbegärlig utrustning ska
kunna förvaras i särskilda utrymmen som är insynsskyddade utifrån.
1.15 Inomhusklimat
Uteluftsintag placeras på bästa sätt så att tilluften inte förorenas av
avluft, avgaser eller annan förorenad luft, samt ej påverkas av
solstrålning. Avluftsöppningar placeras så att olägenheter för
omgivningen inte uppstår och tilluften inte förorenas. Till- och
frånluftsdon ska installeras på ett sådant sätt att barn och personal
inte besväras av drag. Det skall särskilt beaktas att barn ofta vistas
på golvet. Nödavstängning av ventilationssystemet ska finnas.
1.16 IT i förskolan
Planering och placering av nätverksuttag etc ska ske i samråd med
beställaren.

17 │ Förskoleförvaltningen │ Funktionsprogram för Förskola

Råd och riktlinjer samt frågeställningar att beakta ÖVERGRIPANDE PARAMETRAR:
 Det är viktigt att man tar tillvara angränsande utemiljöer såsom
parker, grönområden, koloniområden, idrottsplatser osv samt
förskolans närmiljö som pedagogisk resurs.
 Hur samspelar och kompletterar förskolans miljöer ute och inne
med den närmiljö som den befinner sig i?
 Kan belysning och entréer skapa ett samspel mellan grönområde
och förskolegård?
 Kanalisation och kraft för framtida installation av
övervakningskameror samt förstärkning av mobiltelefonsignal bör
tas höjd för.
 Undvik att placera ventilationsaggregat i rum där barn vistas eller
på fasaden som vetter mot förskolans utemiljö.

2 ANGÖRING, ENTRÉER OCH KOMMUNIKATION
2.1 Angöring och parkering
Hämtning och lämning av barnen skall kunna utföras säkert.
Angörings- och varuleveranstrafik ska noga studeras med avseende
på barnsäkerhet och arbetsmiljö. Utryckningsfordon ska enkelt kunna
angöra förskolan. Där det finns bilparkering för annan verksamhet
inom rimligt avstånd till förskolan bör man samordna nyttjande av
parkeringsplatserna.
Det ska även finnas gott om plats för parkering av cykelkärror och
lastcyklar nära förskolans huvudentré.. Handikapp-parkering ska
finnas max 25 meter från entrén.
Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att anordna både parkering
och friyta på förskolans fastighet (kvartersmark) ska i första hand
friyta anordnas.
2.2 Entréer, skyltning och kommunikationsytor
Förskolentréerna ska vara tydliga, överblickbara, trygga och
välkomnande. Minst en entré och i första hand besöksentrén ska
vara fullt tillgänglig. Entréer och människor ska vara skyddade från
väder och vind och utformas så att det förhindras att smuts dras in i
förskolebyggnaden exempelvis genom väl tilltagna ytor för
skrapgaller och mattor.
Det är viktigt att planera för tillräckligt stora entréer utan att göra
avkall på storleken på övriga ytor. Det ska finnas plats för alla som
ska lämna/hämta för att undvika köbildning och längre
parkeringstider. Barnen behöver även plats för att kunna ligga ner på
golvet och ta på sig kläder.
Lås och larmfunktioner på förskolan ska utformas så att personal
enkelt kan kontrollera att obehöriga inte kommer in i lokalerna och
entréförhållanden ska ge kontroll över besökare och leveranser.
Glasning ska vara anpassad efter personer i rullstol.
Begränsa till en huvudsaklig besöksentré (för externa besök, postoch paket m.m.) för att underlätta orientering.
Skärmtak över entréer utformas så att det inte bidrar till trängsel.
Vid dörrautomatik ska det gå att justera till barnsäkert läge med
öppningshjälp och stängningsbroms. Avsmalnande ytor innanför
entrén ska undvikas.
Skyltning ska underlätta för besökare att hitta rätt och tydligt visa
förskolans namn och placeringen av skyltar ska vara logisk med
tanke på hur människor närmar sig förskolan. Orienteringstavlor ska
finnas exteriört på större enheter samt vid alla besöksentréer.
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Skyltning på fasad ska vara belyst under dygnets mörka timmar.
Skyltar monteras så att de enkelt går att rengöra, bytas ut etc.
Särskild hänsyn ska tas till risk för skadegörelse.
Placering och utformning av skyltar ska anpassas efter Malmö Stads
formspråk, arkitektur och skyltprogram. Placering av skyltar utanför
förskolan måste anpassas till trafikflödet. Felplacerade skyltar kan
vara i vägen för trafiken.
Begränsad storlek och dålig placering av skyltarna innebär
komplikationer för räddningspersonal.
2.3 Varutransporter och leveranser
Varutransporter till verksamheten ska vara möjliga att utföra med hög
säkerhet för leverantörer såväl som barn och föräldrar. Barns och
föräldrars yta för angöring ska separeras från varuleveranser.
Varuintag och/eller lastkaj ska finnas och vara väderskyddad.
Varuleveranser ska skiljas från skolgård/lekytor samt från zoner för
hämtning och lämning.
Vid gods/varumottagningar ska det vara enkelt att nå personal och
dessa entréer får gärna vara försedda med en porttelefon.
Ytterdörrar till lastkajer och varumottagningar ska ha tillräckligt breda
dörrar för att ge möjlighet till in- och utlastning av skrymmande gods.
Dörrar för varumottagning ska vara uppställningsbara.
Säkerställ att snöröjning kan utföras och snövallar läggas upp.

Råd och riktlinjer samt frågeställningar att beakta ANGÖRING, ENTRÉER OCH KOMMUNIKATION:
 Begränsning av antalet P-platser på förskolan kan uppmana
till cyklande eller gående föräldrar.
 Cykelparkering för personalen bör vara väderskyddad för att
göra cyklingsalternativet mer attraktivt.
 Möjlighet att utforma leveranszon så att lastbilarna inte
behöver backa i närheten av där barnen vistas bör beaktas.
 Vatten direkt i anslutning till en entré är praktiskt för rengöring
av såväl kläder och skor/stövlar som lekutrustning.
 Låt förskolans skylt även fungera som en ”varningsskylt”
genom att vända den mot allmän väg.
 Eventuellt låsbart förråd för medhavda barnvagnar bör
placeras med öppning mot förskolans gård för att minimera
stöldrisk

3 BARNENS VISTELSEYTOR INOMHUS
En avdelning är i detta sammanhang beteckning på en
organisatorisk enhet. Vissa ytor är att betrakta som
avdelningsspecifika och vissa som gemensamma för hela eller delar
av förskolan. I princip är samtliga utrymmen där barn vistas under sin
tid på förskolan utrymmen för pedagogisk verksamhet. Ofta pågår
det många aktiviteter i de olika rummen samtidigt. För att skapa god
översikt är det viktigt att insynen till rummen är god samtidigt som
aktiviteterna inte får vara störande för varandra. Glasade partier
mellan rummen fyller den funktionen. Viktigt är dock att säkerställa
att det finns tillräcklig väggyta för möblering och upphängning av
barnens alster. Det är även viktigt att barnen erbjuds möjlighet att dra
sig undan till en lugn plats.
3.1 Kapprum
Kapprummet fyller flera funktioner.
Dels ska barnens kläder förvaras. Smutsiga och våta kläder ska
kunna rengöras, torkas och förvaras. Dels är det en viktig mötesplats
för föräldrar och personal, det ska därför finnas plats för en
informationstavla. Här är även lämpligt att ha klädupphängning för
personalen. Kapprummet ska om möjligt vara i direkt kontakt med
allrummet.
Diskbänk med ho och torkskåp/torkrum ska finnas samt stövelkrokar
och krokar för kläder. Golvbrunn ska finnas och golvbeläggningen
ska vara vattentät och halksäker.
I kapprummet samlas barn och vuxna i större antal inför till exempel
gemensamma promenader och ska vara akustiskt dämpat.
Barnen ska ha möjlighet att självständigt klä på och av sig. Det ska
finnas sittplatser och yta på golvet för barnen att lägga ut sina
overaller för att enkelt ta på dem.
Flera fack till förvaring av exempelvis mössa och vantar krävs.
Samtliga krokar och hyllor placeras i barnhöjd. Hyllor och krokar ska
vara enkelt justerbara i höjd och barnens klädförvaring ska vara
vertikalt avdelbar.
3.2 Avdelningsspecifika rum
Allrummet är den centrala vistelseplatsen för barnen under dagen.
Här ska det finnas utrymme till rörelse och lek. Barn behöver tillgång
till stora, fria ytor. Rummet ska vara flexibelt i sin utformning så att
olika funktioner får plats.
Det är särskilt viktigt med en effektiv ljudisolering och ljudabsorption
eftersom många aktiviteter kan ske samtidigt i allrummet.
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För att de organisatoriska avdelningarna ska kunna samarbeta
lättare är det fördelaktigt om det finns möjlighet att förflytta sig direkt
mellan allrummen.
Eftersom allrummet oftast används som matplats för barnen ska
enklare köksutrustning bestående av diskbänk med ho och
beredningsyta, över- och underskåp till porslin och sophantering,
microvågsugn, kylskåp samt handfat finnas. All disk sker i
centralkökets diskutrymme. Allrummen får ej utgöra genomgångsrum
för matvagnar till och från andra avdelningar utan ska ha direkt
förbindelse med förskolans köksutrymmen för utkörning av mat.
I anslutning till allrummet ska det finnas mindre aktivitetsrum.
Rummen är flexibla i sin funktion och är en plats för lek och aktivitet.
Insynen från allrummet ska vara god.
Aktivitetsrummen ska kunna användas som vilrum. Förvaring av
madrasser och liknande ska finnas i eller i omedelbar anslutning till
ett av allrummen. Rummen ska vara tillräckligt ventilerade. En
hygienisk förvaring för madrasser ska finnas.
3.3 Ateljé/verkstad/pedagogiskt kök
Utöver de avdelningsspecifika rummen ska det finnas utrymmen som
används gemensamt av alla enheter för speciella ändamål.
Ett separat rum för skapande aktiviteter gör det lättare för barnen att
koncentrera sig. Det ska finnas god tillgång till dagsljus samt bra
belysning.
Vatten och avlopp ska finnas. Under diskbänk monteras
gipsavskiljare med utloppsrör till golvbrunn.
Övriga funktioner som kan behöva utrymme på en förskola är till
exempel bibliotek, våtlek, sinnesrum, musikrum, scenrum och
filmvisning. Detta specificeras närmare i lokalprogram och
verksamhetsbeskrivning.
I en förskola ska det även finnas ett pedagogiskt kök, där barn ska
kunna lära sig att hantera mat. Detta kök behöver inte nödvändigtvis
vara placerat i allrum, utan flera barngrupper ska kunna dela på ett
kök. Det är därför viktigt att det placeras på ett centralt och lätt
tillgängligt ställe i byggnaden.
Köksinredning ska inkludera kylskåp, bänkskåp med
diskbänksbeslag samt högskåp och väggskåp. Det ska även finnas
spis och ugn försedd med nyckelströmbrytare och timer.
Om lokalprogrammet specificerar en separat matsal ska det
pedagogiska köket vara placerat där.

3.4 Samlingsrum
Om utrymmet tillåter är det önskvärt med ett samlingsrum för
förskolan. Rummet fungerar som ett gemensamt allrum med
möjlighet till sammankomster och aktiviteter av olika slag. Det ställer
särskilda krav på ventilationen, då ett större antal personer vistas här
samtidigt. Samlingsrum kan utgöras av två allrum. Det förutsätter att
allrummen står i direktkontakt med varandra och kan öppnas upp
med en skjutvägg eller dylikt.
Beroende på verksamhetens inriktning och pedagogiska koncept kan
det finnas behov en gemensam matsal där förskolans alla barn
samlas under måltiderna. Matsalen ska i så fall vara ett separat rum
som även fyller funktionen som samlingsrum. En sammanslagning av
två allrum för ändamålet är inte aktuellt. Önskemål om en
gemensam matsal framgår av lokalprogrammet.
Samlingsrummet/matsalen kan till exempel fungera som scenrum
eller för filmvisningar. Rummet ska då kompletteras med relevant
utrustning. Specialrum definieras i lokalprogrammet.
3.5 Förråd
Lättillgängliga förråd ska finnas för förvaring av till exempel papper,
färger, spel, pussel. Rimligt antal är ett förråd per två organisatoriska
avdelningar. Ett större gemensamt och låsbart förråd avsett för hela
förskolan till förvaring av exempelvis förbrukningsvaror, jul- och annat
högtidspynt placeras centralt i byggnaden.

Råd och riktlinjer samt frågeställningar att beakta BARNENS VISTELSEYTOR INOMHUS:
 Möjlighet till golvvärme i entré och kapprum löser en del av
problemen med blöta skor och kläder och erbjuder samtidigt en
behagligare yta för barn som kryper omkring eller sitter direkt på
golvet.
 Planera för en skofri förskola. Tydliggör att ytan bortom
skogränsen är innemiljö och skapa säker skoförvaring.
 Information och kommunikation? - En tydlig gemensam
samlingsplats för information är önskvärt istället för spridda lappar
och tavlor.
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4 HYGIEN OCH OMVÅRDNAD
4.1 Skötrum
I skötrummet ska det finnas minst en skötplats. Skötborden ska vara
elektriskt höj- och sänkbart till golvnivå.Vasken bör vara separat men
placerad i direkt anslutning till skötbordet och om möjligt vara
elektriskt höj- och sänkbar till golvnivå.Vasken skall vara utrustad
med duschhandtag för avspolning. Skötrummet ska förses med
golvbrunn.
Skötbordet ska vara placerat på ett sådant sätt att det är lätt för
personalen att hålla uppsikt över barnens toaletter, samtidigt som
barnet på bordet skyddas mot insyn från förbipasserande. Torkskåp i
skötrum är ej lämpligt. Utrymme för hållare för pappershanddukar
ska finnas. Dessa inhandlas av verksamhten. Skötrummen ska ha
plats för förvaring av blöjor och annat hygienmaterial lätt tillgängligt
för personalen.
Skötrummet ansluter lämpligast till allrummet eller kapprummet då
det från skötrummet är bra att ha uppsikt över både allrum och
kapprum samt gärna barnens wc-utrymme. Högt placerad glasruta i
vägg eller dörr är önskvärt. Skötrummet ska ej utgöra
genomgångsrum - barnens integritet måste säkerställas.
4.2 WC och RWC
Vid nybyggen ska det finnas en toalett per påbörjat tiotal barn samt
separat personaltoalett. En toalett ska vara handikappanpassad och
finnas på varje våningsplan. Handikapptoalett kan utgöra
personaltoalett. Barnens WC-utrymmen får ej ha låsbara dörrar.
Barnens integritet ska beaktas i hög grad vid placering och
utformning av toaletter. Likaså ska hänsyn tas till barnens räckvidd
vid placering av toalettpappershållare och dylikt. Barnens wcutrymmen ska ha både normalhöga toalettstolar samt låga i
barnstorlek liksom handfat i två höjder. En ”utetoalett” med ingång
från förskolegården ska även finnas.

4.3 Tvätt- och städutrymme
Avsedda tvättutrymmen ska inredas med utslagsvask, tvättmaskin,
torktumlare och låsbart skåp samt förses med golvbrunn.
Tvättutrymme för städ ska separeras från den pedagogiska
verksamhetens tvättrum. Antalet städutrymmen ska dimensioneras
efter förskolans storlek och utformning.
Städutrymmet ska ha tappställe för varmt och kallt vatten samt
utslagsvask och golvbrunn. Det ska finnas plats för en städvagn och
utrymme för torkmöjlighet till städutrustning, hyllor för
förbrukningsmaterial samt utrusta med låsbar dörr.
Det ska finnas krokar för upphängning av städmaterial och utrymmet
ska vara frånluftsventilerat. Tvätt- och städutrymmen får ej utgöra
genomgångsrum

Råd och riktlinjer samt frågeställningar att beakta HYGIEN OCH OMVÅRDNAD:
 Barns lärande i samband med omvårdnad bör finnas med i
planeringen av både skötrum och WC.
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5 PERSONALYTOR
Personalens utrymmen ska vara lätta att orientera sig till och vara
avskilda från övrig verksamhet i förskolan.
I anslutning till personalytorna ska det finnas plats för låsbara
laddnings- och säkerhetsskåp för förvaring av arbetsmaterial med
personuppgifter, liksom låsbara skåp för privata tillhörigheter såsom
kläder, väskor m.m. Samtliga personalutrymmen ska förses med
nätverksuttag samt accesspunkter i taket. Personalens utrymmen
ska om möjligt kunna nås via egen entré.
5.1 Pausrum
I pausrummet ska det finnas plats för avkoppling samt matplats. I
anslutning till pausrummet ska det finnas ett pentry med kylskåp,
mikrovågsugn, diskmaskin, beredningsyta, överskåp samt vatten och
avlopp.
5.2 Enskilt kontor
Här ska finnas plats för skrivbord, förvaring, arbets- och besöksstol.
5.3 Arbetsrum
Antal arbetsrum beror på förskolans storlek. Arbetsrummet ska ha
plats för skrivbord, dator, låsbara förvaringsskåp.
I arbetsrummet ska det finnas plats för administrativt arbete,
planering samt enskilda samtal för 2-3 personer.
5.4 Samtalsrum/vilrum
Plats för tillfälligt behov av liggande vila ska finnas. Kan med fördel
kombineras med samtalsrum/mindre mötesrum med plats att ta emot
externa besökare.Ventilationen i utrymmet måste anpassas för olika
ändamål.
5.5 Omklädning/dusch/wc
Det ska finnas separat omklädning, dusch och toalett för personal.
5.6 MFP-rum
Ett separat utrymme till multifunktionsprinter, förvaring av
kontorsmaterial etc ska finnas i nära anslutning till personalytorna.
Skrivarens plats måste hållas väl avskild från våtutrymmen och
rörledningar.

6 KÖK
Lokalerna ska erbjuda adekvata arbetsutrymmen för att alla steg som
ingår i verksamheten ska kunna genomföras på ett hygieniskt
sätt. Därför finns det behov av ett antal tillräckligt stora och
ändamålsenliga utrymmen i en livsmedelslokal.
Utrymmena ska vara försedda med erforderligt antal hyllor, så att
livsmedel, lådor, kartonger, backar, säckar och liknande inte
placeras direkt på golv. Livsmedel ska bara förvaras i rum avsedda
för ändamålet. Tekniska detaljer och specifikationer anges i det
kökskompendium vilket kommer att finnas tillgängligt som
kompletterande stödmaterial.
6.1 Mottagnings-/tillagningskök
Vilken form av kök, mottagnings- eller tillagningskök, som gäller i
enskilda fall specificeras i det aktuella lokalprogrammet.
Gemensamt för tillagningskök och mottagningskök är:
• Väl tilltagna arbetsytor för att möjliggöra separering av
olika arbetsmoment som grönsaksberedning,
specialkosthantering, bakning och övrig beredning/
hantering av kött, fisk och kyckling
• Kombi-ugn (anpassad till förskolans verksamhet)
• Spishäll för storhushåll
• Microvågsugn
• Frysrum och frysskåp
• Kylrum och kylskåp (anpassad till förskolans
verksamhet)
• Förråd för torrvaror
• Förvaringsutrymme för städ och kemtekniska produkter
med utslagsvask
• Förvaringsutrymme för porslin och engångsmaterial
• Värmeskåp (större enheter)
• Handfat
• Diskrum
I ett mottagningskök utförs ingen tillagning från råvara såsom kött,
fisk, fågel samt sås. Beredning av sallad tillåts liksom kokning av
potatis, ris, pasta o.dyl.
Viss uppvärmning av hel-/halvfabrikat uförs.
I tillagningskök sker tillagning av huvudkomponenter (kött, fisk, fågel,
m.m.), potatis/pasta/ris, sås, grönsaker samt bakning. Målet är att
tillaga maten från grunden med låg andel halvfabrikat. Bakning av
bröd ska kunna utföras i köket.
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6.2 Inlastning och avemballering
Varuintag med tillhörande förrådsutrymmen planeras körbara i
närheten av köket. Som grundregel krävs ett tillräckligt stort utrymme
där livsmedel kan mottas, kontrolleras och avemballeras och packas
upp etc. innan de placeras i förvaringsutrymmen eller tas in i
beredningsutrymmen, förråd samt kyl/frysrum.
Detta för att undvika att orent material (t.ex. transportpallar,
ytteremballage) kontaminerar livsmedel och smutsar ner lokalen.
I varumottagningen ska finnas jordade eluttag och plats för
erforderligt antal transportvagnar. Här ska även finnas golvbrunn.
6.3 Livsmedelsförvaring
Livsmedelsförvaring ska ligga i anslutning till varumottagningen.
Det ska finnas:
• åtskilda kylutrymmen med termometrar
• frysar med termometrar, frysrum > 10m³ automatisk
temperaturregistrering
• utrymme för torra livsmedel
6.4 Renseri
Om verksamheten hanterar jordiga rotfrukter, potatis och
grönsaker är det nödvändigt med ett renseriutrymme lämpligen
försedd med dörr. Utrymmet förses med kyl och termometer
för rotfrukter etc., bänk med ho, eluttag samt handfat.
Beredningsyta för grönsaker med skärare etc. ska finnas här.
6.5 Kylrum/frysrum
Centralkyla för kyl- och frysutrymme ska planeras in eftersom kyl-och
frysenheter alstrar mycket värme som annars måste ventileras bort.
Kompressorerna ska placeras väder- och vandaliseringsskyddat
samt väl ventilerat. Fryslarm ska finnas.
6.6 Diskutrymme
Diskutrymmet ska vara avskiljt från köksdel.
För att förhindra risk för kontaminering ska alla föremål, tillbehör
och all utrustning som kommer i kontakt med livsmedel
rengöras effektivt och tillräckligt ofta och, när det är nödvändigt,
desinficeras. Utrymmet förses lämpligen med:
• diskbänk med rymlig diskho och ev. handdusch/duschpistol
• diskmaskin med automatisk lucköppning
• diskbänk med stora hoar för grytdisk och ev.grovdiskmaskin
• utrymme för smutsig respektive ren disk
• handfat
• särskilt utrymme för förvaring av städredskap och kemikalier

6.7 Vagnhall
Plats för avdelningsvagnar och serveringsvagnar ska finnas i
eller i anslutning till kök och diskrum där ingen risk för kontamination
finns.
6.8 Kontorsutrymme
Kontorsarbetsplats ska finnas i närheten av köket. Detta utrymme
ska förses med nätverksuttag.
6.9 Omklädning/dusch/WC
I de fall där kökspersonalen går in via en huvudingång på förskolan
ska omklädningsrummet ligga i anslutning till köket. I
de fall där kökspersonalen går in via en egen ingång till köket
(varumottagningen), ska omklädningsrummet ligga i direkt anslutning
till varumottagningen. Plats för separat förvaring av
arbetskläder, privata kläder, smutstvätt och rena arbetskläder
måste finnas.
Som grundregel ska toaletter avsedda för livsmedelspersonal
inte upplåtas till annan personal. En toalett ska vara särskilt
avsedd för kökspersonalen. Tillgång till dusch måste också finnas,
denna är möjlig att dela med övrig personal.
6.10 Fettavskiljare
Beredningsytor, kök och diskutrymme ska anslutas till fettavskiljare.
Transportväg måste beaktas så att tömningsbilen kan stanna max 15
m från tömningsplatsen.
6.11 Avfallshantering
Inga avfallskvarnar får installeras.
Sopor och avfall ska enkelt kunna forslas från varumottagning, kök,
diskutrymme etc till soprum eller miljöhus. Soprummet förses med
golvbrunn och reningsaggregat för odörer. Här ska även finnas plats
för varuhäckar som ska i retur till grossist.
Det skall finnas möjligheter för förvaring och bortskaffande
av livsmedelsavfall, oätliga biprodukter och annat avfall. Utrymmen
för avfallsförvaring ska utformas och skötas på ett
sådant sätt att det är möjligt att hålla dem rena och fria från
djur och skadedjur. Utrymmet ska vara konstruerat så att soptunnor
och liknande inte behöver transporteras genom beredningsutrymmen
i samband med tömning. Förutom de regler som finns i
livsmedelslagstiftningen finns ytterliggare krav i bl.a. miljöbalken,
kommunens renhållningsordning, interna regler och policys samt
avfallsföretagets egna regler att ta hänsyn till.
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6.12 Materialval för köksutrymmen
• All utrustning och alla ytor ska vara av material som är
släta, täta och lätta att göra rent. T.ex. rostfritt stål,
kakel och laminat.
• Golvbrunnar ska finnas i varumottagning, beredningsrum
och diskrum. Dessa ska vara lätt åtkomliga för rengöring.
• Ventilation ska vara anpassad för den aktuella
Livsmedelshanteringen och fuktbelastningen. Ugnar och spisar ska
placeras under fläktkåpa.
• Lister, karmar och dörrfoder bör vara försedda med skydd
mot stötar och vatten.
• Golv ska vara stegsäkra och lätta att rengöra.
Trä och organiska material ska alltid undvikas i samtliga
köksutrymmen. Materialen ska vara spolbara. Golv i spolbara
utrymmen utförs med golvfall. Golven ska klara min 500kg/m2.
Värmerestistent golv ska finnas, ca 500 mm utanför golvbrunnar och
kokgrytor, stekbord, och diskmaskin samt kyltåligt under
snabbnedkylnings-/infrysningsskåp.

Råd och riktlinjer samt frågeställningar att beakta KÖK:
 Ska förskolan ha tillagnings- eller mottagningskök?
 Vilka typer av råvaror ska hanteras? Specialkost?
 Vilket antal portioner ska tillagas, serveras eller
distribueras?
 Hur många personer ska arbeta i köket?

7 BARNENS VISTELSEYTOR UTOMHUS
Förskolans utemiljö är en lika viktig lek- och lärmiljö som byggnaden i
sig. En bra förskolegård är så innehållsrik, flexibel och
fantasieggande att barnen kan få utlopp för sin kreativitet och övning
i motorik. Förutom den egna gården är även närliggande parker och
andra platser som kan disponeras av barnen viktiga.
Förskolegården ska utformas så att en lekvärdesfaktor på minst +3
poäng uppnås.
Platsens förutsättningar ska utgöra grunden för utformningsarbetet.
Befintlig vegetation och platsens topografi ska så långt som möjligt
bevaras. En landskapsarkitekt som tillsammans med verksamheten
leder detta arbete ska finnas med tidigt i projekteringsskedet.
Landskapsarkitekten måste ha god inblick i verksamhetens aktiviteter
i skapandet av utemiljön.
Byggprocessen ska samordnas på ett sådant sätt att befintlig natur
inte förstörs. På förskolegården ska det finnas löst naturmaterial för
barnen att använda samt inlåsningsbart material för konstruktionslek
med exempelvis vatten och sand.
Det bör även finnas odlingsmöjligheter på gården och någon
naturlig/vild miljö där barnen kan följa naturens kretslopp.
Det ska planeras för utetoaletter med dörr såväl inifrån
förskolebyggnaden som utifrån gården. Förskolegården ska även
vara en plats för barnens motoriska träning och utveckling med
utmaningar och möjligheter att exempelvis klättra, springa fort och
göra balansövningar.
Utemiljön ska också erbjuda en variation i rumslighet samtidigt som
det finns ett samspel mellan de olika aktiviteterna så att det inte blir
isolerade öar. Barnen ska kunna påverka sin utemiljö t ex genom
tillgång till löst material så som naturmaterial.
7.1 Zoner och avgränsningar
En gård ska ha flera zoner som barnen kan röra sig fritt mellan, och
som erbjuder fler och mer varierade lekmöjligheter efter hand som
barnen utvidgar sitt territorium. Närmast huset finns den trygga
zonen med utrymme för odlingar, bord- och sittplatser samt sand och
vattenlek. Lättillgängligt vatten och eluttag ska finnas i denna zon och
en del av området ska kunna inhägnas. Även i den trygga zonen ska
det finnas grönska och natur, så att de yngsta barnen också får
tillgång till detta. Det ska finnas öar av vild-zon som är så låga att de
inte skapar begränsad uppsikt men ändå tillföra grönska.
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I förskolegårdens ytterkant ligger den vilda zonen med tillgång till löst
material och möjlighet till kojlek. Den vilda zonen representeras av
tätare växtlighet där barnen får möjlighet att vara ifred.
Mellan den trygga och den vilda zonen finns den vidlyftiga zonen
med utrymme för rörelse och många olika aktiviteter. Här ska det
finnas kullar, möjlighet till gung-, rutsch-, cykel- och klätterlek samt
tillgång till balansredskap.

Exempel på zonindelning av förskolegård (rev. illustration, hämtad från
”Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Malmö”)

7.2 Växtlighet och vatten
Utemiljön ska erbjuda en varierande växtlighet. Höjdskillnader på
gården ska finnas då de skapar rumslighet och flöde i leken.
Det ska finnas ytor med varierad vegetation som går att leka i.
Buskage ska placeras så att de ej hindrar överblick. Biologisk
mångfald ska eftersträvas med växter som exempelvis har bär,
kottar, blad och kan användas i barnens interagerande med naturen.
Även örter, bärbuskar, fjärilsbuskar, lammöron och växtlighet som
tillför sinnliga upplevelser genom olika texturer, dofter och synintryck
förespråkas.

Genom att från början plantera stora exemplar av buskar och träd
har växterna ökad chans att klara sig och kan snabbare bidra till en
lummig miljö.
Vattenutkastare är ett ofta saknat men viktigt inslag som höjer
lekvärdet. Om det finns en kulle på gården kan man ocskå skapa en
vattenränna av t ex betong där vattnet kan virvla sig och locka till
vattenutforskande. Med fördel placerar man också ut en pump så att
vattnet kan cirkulera.
7.3 Fast lekutrustning
På förskolegården ska det finnas lekredskap som är integrerade i
landskapet. Hinderbanor med stockar och stenar, lianer och tunnlar
är exempel på sådant. Svensk säkerhetsstandard ska följas.
7.4 Utesov
Möjlighet till utesov ska finnas i direkt anslutning till huvudbyggnad.
Utesovsytan ska vara skyddad för väder och vind och fungera under
alla årstider. Förvaringsutrymme för sängar, sovsäckar och dylikt ska
finnas i omedelbar närhet. Atriumgårdar upplevs som väldigt
attraktivt och ger en fin möjlighet till utesov med överblick för de
mindre barnen.
7.5 Uteateljé
Plats för bygg- och konstruktionslek samt kreativa aktiviteter ska
finnas utomhus på förskolegården, gärna under takutsprång, pergola
eller på annan väderskyddad plats. Låsbart förråd till material ska
finnas i direkt anslutning.
7.6 Förråd
I utomhusförråden ska förskolans cyklar, barnvagnar, cykelbussar,
utomhusleksaker, löst material för konstruktionslek mm samt
utemöbler förvaras. Uteförråd måste förses med krokar och hyllor
invändigt för att vara funktionella. Utvändiga förvaringsskåp på
förrådens ytterväggar med hyllinredning, upphängningskrokar och
låsbara dörrar är också önskvärt. Förrådsbyggnader ska placeras
med hänsyn till barns säkerhet - placering intill staket ska undvikas
med tanke på klämrisk för barnen.
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7.7 Solskydd
Det ska finnas platser för lek och vila i såväl soliga lägen som i
skugga. Solskydd i form av växtlighet såsom träd ska kompletteras
med fasta byggda strukturer tex en pergola, ställning för solsegel,
pagodtak eller dylikt, gärna i en fantasifull form. Det är särskilt viktigt
att skapa solskydd vid sandlådor. Solskydd ute måste säkerställas då
man ej kan förlita sig på skugga från träd, i synnerhet inte
nyplanterade på grund av lång tillväxttid.
7.8 Markunderlag
Grus, gräs, strid sand, bark, stock och sten - naturligt markmaterial föredras framför till exempel gummiasfalt, konstgräs och asfalt.
Naturmaterialet har både ett lekvärde som löst material samt är
bättre för miljö och hälsa. Om man på grund av tillgänglighetsaspekt
måste lägga exempelvis gummiasfalt på en viss yta så kan man
passa på att också skapa effekter såsom små tunnlar, eller små
kullar av gummiasfalten så att den också skapar ett lekvärde.
Sand i direkt anslutning till huset eller i närheten av VA-brunnar ska
undvikas.
7.9 Tillgänglighet och säkerhet
Vid utformningen av utemiljön ska hänsyn tas till barn och vuxna med
funktionsnedsättning.
Alla barn ska kunna vara delaktiga i de aktiviteter som äger rum på
gården.
Rörelsehindrade ska kunna ta sig ut på stora delar av gården, till
områden i alla av förskolegårdens zoner. Markmaterialet ska
möjliggöra att man kan ta sig till de flesta av gårdens lekredskap med
rullstol eller andra hjälpmedel. Ett flertal av lekredskapen ska vara
möjliga för rörelsehindrade att använda på egen hand.
Färgsättning och kontraster ska användas för att underlätta för barn
och vuxna med nedsatt syn. Upphöjda odlingsbäddar är exempel på
tillgänglig grönska.
Det är viktigt att förskolegården är utformad på ett sådant sätt att den
uppmuntrar barnen till att utforska och utvecklas. Risken för olyckor
och skador ska minimeras, utan att barnens lek begränsas. Det ska
finnas lättillgängliga utezoner i nära anslutning till huset.
Belysning på och i anslutning till hela förskolegården är en viktig
säkerhetsfaktor. Mellanrum mellan exempelvis staket och
förrådsbyggnader där barn kan fastna ska undvikas.

Råd och riktlinjer samt frågeställningar att beakta BARNENS VISTELSEYTOR UTOMHUS:
 Präglas utemiljön av barns delaktighet och inflytande?
 En stor del av gården bör ha varierande topografi.
 Pallkragar för odling ses mycket positivt. Även möjlighet till
inomhusodling alt drivhus/vinterträdgård kan med fördel
finnas.
 En högre grad av naturmaterial i uteleksaker och miljöer är
önskvärd.
 Tänk multifunktion t ex stockar och stenar som erbjuder fler
olika lekar och aktiviteter.
 Gungställningar tar mycket uteyta i anspråk. Sådana finns
oftast att tillgå på allmänna lekplatser.
 Elkontakt utomhus är önskvärt för pedagogisk verksamhet
såväl som för julbelysning etc. Dock ställer detta stora krav på
anpassning till barnens säkerhet och risken för skadegörelse.

(foto: S. Leander)
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