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Många barn och ungdomar vistas dagligen i förskolor och skolor
liksom i utemiljöerna runt byggnaderna. En viktig förutsättning
för att få en god kvalitet i förskolans och grundskolans utemiljö,
är att ha tillräckligt stora friytor. I många kommuner är förtätning
ett ledord när man bygger nytt vilket dock kan riskera att prioritera
ner friytorna.
Förutom storleken på friyta, påverkar luftföroreningar, buller,
kemikalier med mera utemiljöns kvalitet. Det är du som driver en
förskola eller skola som har ansvaret för att planera och kontrollera
verksamheten så den inte orsakar några risker för barnen hälsa.
Barn ska få vara ute och leka, springa och ha roligt.
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Du som är verksamhetsutövare har ansvar för så kallad egenkontroll.
Egenkontrollen är ett sätt för dig att visa att verksamheten
uppfyller de allmänna hänsynsreglerna samt övriga krav i
miljöbalken. Eftersom skolor och förskolor är anmälningspliktiga
omfattas du även av kraven enligt egenkontrollförordningen. Det
innebär bland annat att du ska ha kunskap om, och känna till, vilka
miljö- och hälsorisker som kan förekomma i verksamheten, samt
hur dessa risker kan förebyggas.
Egenkontrollen ska vara skriftlig och innehålla fyra delar: att
planera, genomföra, följa upp och förbättra. Ansvaret kan vara
delat mellan till exempel förskolan/skolan och fastighetsägaren.
För att det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad, ska det
finnas en tydlig ansvarsfördelning.
Det är viktigt att luften är så ren som möjligt i barnens omgivning.
Barn påverkas mer än vuxna av höga halter luftföroreningar
eftersom de andas in mer luft än vuxna, räknat per kilo kroppsvikt.
De har också mindre luftrör och blir oftare sjuka.
Luftföroreningar kan skada barnens utveckling så att de till
exempel får sämre lungfunktion, vilket kan komma att påverka
deras hälsa och livskvalitet under hela livet. Barn med astma och
allergisjukdomar är särskilt utsatta. Skolor och förskolor bör
därför inte placeras vid kraftigt trafikerade gator, järnvägar eller
nära industrier.

Marken som förskolan eller skolan lokaliseras på ska vara fri från
markföroreningar. Du som verksamhetsutövare är ansvarig för
att marken är lämplig för verksamheten.
Vid misstanke om markförorening ska markprover tas. Om det
finns markföroreningar, kan marken behöva saneras. Vid
markarbeten på gården ska du kunna visa att tillförda
jordmassor är lämpliga och inte utsätter barn eller miljön för
farliga föroreningar. Tänk på att om du upptäcker en okänd
förorening i samband med markarbeten är du skyldig att
underrätta din miljö-förvaltning.
Tänker du använda en befintlig byggnad ska du kontrollera att
lokalerna och marken har inventerats för PCB samt vid behov
sanerats.
Kontakta din miljöförvaltning för råd och rekommendationer
då olika anmälningar kan krävas.
Förskolan eller skolan bör lokaliseras så att utemiljön inte är
utsatt för buller. En ljudmiljö utan buller är viktig i barnens
utemiljö både vid lek och för utepedagogiken. Buller riskerar att
maskera tal och försvåra samtal. Det finns även studier som
visar att buller kan ge ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och
utsöndring av stresshormoner med mera. Vid bedömning av
ljudkvaliteten bör du se hur byggnaden placeras i förhållande till
stora vägar, störande verksamheter med mera. Vid höga
bullernivåer kan vissa åtgärder vidtas för att minska
störningarna. Vegetation kan bara ge en liten bullerdämpning
men byggnaden kan användas som bullerskärm. Ljudnivån kan
också minskas genom att sätta upp bullerplank, både vid
nyetablering och på befintliga förskolor och skolor.
Boverket lämnar råd och tips vad gäller buller utomhus vid
förskolor och skolor. Boverket anger att det är önskvärt att
buller från spårtrafik, vägar eller störande verksamheter inte
överskrider 50 decibel (dBA) som genomsnittlig (ekvivalent)
ljudnivå dagtid på de delar av gården som är avsedda för lek,
rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara
att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå.
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Både storleken och utformningen av barnens utemiljöer är viktigt
för barnens utveckling och trivsel. Forskning visar att barn mår
bättre och är friskare när de visats ute i gröna områden jämfört
med inomhus. På förskolor som har en rymlig utemiljö med träd,
buskage och kuperad terräng får barnen en ökad fysisk aktivitet.
Boverket rekommenderar 40 kvadratmeter per barn för
förskolegårdar, 30 kvadratmeter per barn/elev för skolgårdar samt
att den totala ytan inte ska understiga 3 000 kvadratmeter. Ytorna
behövs för att det ska vara möjlig att skapa en grön utemiljö av bra
kvalitet som tål slitage från barnens lek och för att kunna få plats
med både öppna ytor, varierad terräng, lummiga områden och
lekredskap.
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Utomhusvistelse gör att barns koncentrationsförmåga förbättras,
lek och motorik utvecklas på ett bra sätt samtidigt som en bra grön
miljö ger extra möjligheter till social, emotionell och kognitiv
utveckling, vilket minskar risk för psykiska problem. När barnen
tillbringar mycket tid utomhus minskar dessutom risken för
sjukdomsspridning.
Utemiljön behöver ligga i direkt anslutning till förskolan eller
skolan för att kunna användas mer spontant. Barnen kan då också
på egen hand ta sig ut på gården och får bättre möjlighet att följa
utemiljöns växlingar med väder och årstider, både inomhus och
utomhus.
Gården bör kunna delas in i tre zoner: en trygg zon närmast
förskolan eller skolan där barnen har direkt kontakt med vuxna,
en vidlyftig öppen zon där barnen kan springa och få upp fart eller
leka ytkrävande och fartfyllda lekar samt en vild zon med skog eller
anlagd naturliknande miljö. Mellan hälften och två tredjedelar av
lekmiljön bör vara kuperad och bevuxen. Det främjar fysisk
aktivitet och ger skydd mot solen. Naturmarkens pinnar, stenar
och växter stimulerar dessutom uppfinningsrikedomen. Snår,
gläntor och kvisthögar är för barnen platser där det oväntade
händer, där lekar kan födas, pågå och återupptas utan att något
behöver plockas undan. Det är också ställen där de själva kan
skapa sina rum och gångar.
Utemiljöer på tak kan vara möjliga, men ambitionen ska vara
densamma när det gäller yta, naturliga material och grönska i form
av buskar och träd. Det ställer stora krav på att bjälklaget klarar
vikten från de jordlager som krävs. Utemiljöer på tak blir också
mer utsatta för sol, väder och vind, vilket ställer extra krav på vindoch solskydd.

UV-strålning

Barn är extra känsliga för effekterna av solens UV-strålning. De
har tunnare hud än vuxna och bränner sig därför lättare, vilket
ökar risken för att de längre fram i livet ska drabbas av
hudcancer. Bästa sättet att skydda barnen är att se till att de inte
bränner sig, vilket inte betyder att de ska vara inomhus mer. Vi
behöver solljus för att må bra.
Träd, buskar och planering av barns utemiljöer är viktiga för
barns kreativitet i utemiljöer, men är också bra som solskydd.
Mätningar av hur mycket UV-strålning svenska förskolebarn
utsätts för visar att barn på I-ur-och-skur-förskolor, (som är
utomhus nästan hela dagarna året runt) utsätts för lagom mängd
UV-strålning. Det beror på att de är bland skyddande växtlighet
större delen av tiden. Växtlighet och spännande lekställen i
skugga minskar exponeringen för UV-strålning med nära
hälften, vilket gör planeringen av förskolegårdar och utemiljöer
för barn till en viktig hälsofråga.
Solen är som starkast mitt på dagen, mellan klockan 11 och 15,
men det betyder inte att barnen måste vara inomhus under
denna tid. Klätterställningar, gungor, sandlådor och andra
populära lekinstallationer bör placeras så att de är skuggade av
växtlighet.
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Barn har ofta händerna i munnen och kan få i sig sand när
de leker i sandlådan eller utsättas för kemikalier från
lekställningar. Därför är det viktigt att sandlådans material
inte avger giftiga ämnen till sanden eller att lekställningar
inte är impregnerade med farliga kemikalier. Förr användes
trä impregnerat med kreosot, arsenik eller krom till
sandlådans sarg. Trä impregnerat med kreosot är klassat
som cancerframkallande och är idag förbjudet att använda
på bland annat lekplatser.
Idag finns andra hälso- och miljövänligare material
på marknaden. Kärnvirke, lärkträ och ek har en naturlig
längre hållbarhet än vissa andra träslag och kan vara ett
alternativ på material som ska hålla länge och stå emot vind
och väder. Många gånger går det bra att använda
obehandlat virke som sedan målas eller oljas in. Några
exempel på material i ställningar är obehandlat trä, HPL
(highpressure laminat), stål, aluminium och limmat virke.
Undvik överblivet byggmaterial som är behandlat,
plastslangar, kabeltrummor, mm.
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Bildäck är inte tillverkade för att vara leksaker. Däcken
innehåller flera ämnen som inte bör komma i kontakt med
barn, till exempel högaromatiska oljor. Särskilt olämpligt är
det att plantera ätbara grödor eller växter i bildäck. Plaströr
eller andra produkter av PVC kan också vara olämpligt.
Det är även viktigt att tänka på vilka växter som planteras
på
gården.
Växter
som
är
giftiga
eller
starkt allergiframkallande ska undvikas.
Bekämpningsmedel

Förskole- och skolgårdar ska i första hand skötas med
alternativa bekämpningsmetoder som handrensning,
ogräsborstning eller användning av grästrimmer
tillsammans med exempelvis hetta, flamning eller ångning.
Växtskyddsmedel mot ogräs, insekter och skadedjur är ofta
hälsofarliga och användning av dessa medel bör därför
undvikas. Du ska så långt som möjligt välja den metod eller
det medel som är minst skadligt för barnens hälsa och
miljön. För användning av växtskyddsmedel på platser där
barn uppehåller sig exempelvis förskolegårdar, skolgårdar
och lekplatser krävs tillstånd från miljönämnden.

Mot skadedjur och ohyra som exempelvis råttor, möss,
getingar och myror används i första hand icke-kemiska
metoder som till exempel nedkylning av getingbon.
Användning av biocider mot skadedjur ska begränsas till
det som är absolut nödvändigt. Den som i sin yrkesroll
(vaktmästare, pedagog eller fastighetsägare) vill sprida
biocidprodukter för bekämpning på sådana platser dit
allmänheten har tillträde, måste lämna en underrättelse till
kommunens miljöförvaltning. Detta gäller såväl inomhus
som utomhus. Underrättelsen ska ske i samband med
spridningen eller omedelbart därefter.
Konstgräs och fallskyddsgummi

På skol- och förskolegårdar har konstgräs och
fallskyddsgummi blivit en populär ersättning för naturliga
material som gräs, grus, sand och barkflis. Konstgräs och
fallskyddsgummi tål mer slitage jämfört med naturgräs. Det
uppfyller även europeisk fallskyddsstandard samtidigt som
det ökar tillgängligheten på gårdarna.
Konstgräs och fallskyddsgummi kan ha varierande ursprung
men består oftast av något av följande typer av material:
återvunnet gummi från bil- och maskindäck, nytillverkat
vulkaniserat industrigummi, återvunnet gummi från till
exempel kablar och bilmattor eller nytillverkad termoplast.
Organiskt fyllnadsmaterial som kork, kokos eller bark kan
också ingå. Återvunna material kan vara klassat som avfall och
då är det avfallslagstiftningen som gäller. Är materialet klassat
som en produkt omfattas det av kemikalielagstiftningen.
Glöm inte att fråga leverantören!
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Källhänvisning
Information till denna broschyr har hämtats från:
Linköping kommun Vi rensar
Miljöförvaltningen Malmö stad Starta förskola;2011
Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Friytor vid förskolor och skolor;2016
Boverket Gör plats för barn och unga;2015
Kristianstads kommun Kemikaliebanta för en giftfri vardag;2015
Strålsäkerhetsmyndigheten Solskyddsfaktorer;2009
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Materialet "Utemiljöer, Information om utemiljö och friytor vid
förskolor och skolor – till dig som driver verksamheten" har tagits
fram av en projektarbetsgrupp inom Miljösamverkan Skåne under
2017.
Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Skånes kommuner,
Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Arbets- och
miljömedicin, Region Skåne. En huvuduppgift är att effektivisera och
utveckla tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
kontrollen inom livsmedelsområdet.
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