
Skolor i Göteborg börjar mer och mer förlägga undervisning och 
fritidsverksamhet utomhus. Man har börjat förstå värdet av att 
ha tillgång till två olika klassrum, ett inomhus och ett utomhus.  

Att arbeta och vara i naturen berikar undervisningen och fria ak-
tiviteter på många sätt. Alla olika ämnen kan med fördel förläg-
gas utomhus. I naturen kan man direkt översätta sina teoretiska 
kunskaper i praktiken. Detta ökar och snabbar på förståelsen 
för det eleverna lär in. Utomhus används alla sinnen och här får 
eleverna/barnen också röra på sig vilket befrämjar hälsan och 
ökar koncentrationen. 
Den fria leken ute i naturen är en viktig del av barns utveckling.

Skolskog och uteklassrum

Uteklassrum

Kontakta:
Park och naturförvaltningen
Anette Wigeborn-Bergström
anette.wigeborn-bergstrom@ponf.goteborg.se
Tele 031-365 58 08



Att ha en skolskog är ett bra sätt att ta med klassen ut för olika lektioner eller 
fria aktiviteter. 
Läraren/pedagogen/klassen bestämmer plats och storlek. Storlek och plats beror 
på vad ni har tänkt att använda området till. 
I skolskogen följer du allemansrätten men vill man göra speciella aktiviteter där 
man exempelvis behöver kvistar till kojbygge eller annat ska man kontakta park 
och naturförvaltningen för tillstånd att ta detta. 

Skolan/förskolan åtager sig att städa i skolskogen. Vid större nedskräpning eller 
vandalism kontaktar man park och naturförvaltningen.
För att växter och djur inte ska påverkas negativt skall hänsyn tas till dessa vid 
vistelsen ute i naturen.
Allt ansvar vad som gäller säkerheten vid platsen och dess aktiviteter ligger på 
skolan/förskolan.

Hur går jag till väga:

Utse en lämplig plats och bestäm storleken.

Beskriv vad ni tänker använda platsen till. Hur ofta ni tänker gå dit. Kommer  fler    
lärare att använda samma plats?

Kontakta Park och naturförvaltningen för att få tillstånd/kontrakt att  använda 
området i det syfte ni vill.

Park - eller naturförvaltarna på Park och naturförvaltningen godkänner om plat-
sen är lämplig. De beslutar om vad man får eller inte får göra i området.

Godkänns platsen skrivs ett kontrakt mellan park och naturförvaltningen och 
skolan/läraren.

Karta över platsen bifogas.

Vill klassen sköta området såsom att ta bort sly och annat skriver man antingen ett 
separat skötselkontrakt eller skrivs in i kontraktet .

Kontraktet skrivs på ett år i taget.

Kostnad: Ingen kostnad

För att underlätta för skolor/förskolor att ta sig ut i naturen är att ha en bestämd 
plats att gå till. Att ha tillgång till ett uteklassrum underlättar detta. Det är 
önskvärt att alla skolor/förskolor har  tillgång till två olika klassrum, ett inomhus 
och ett utomhus s.k uteklassrum. Här kan man samlas och förbereda sig för de 
aktiviteter som ska göras utomhus.  

I form av 4 - 5 sittstockar, där a 25 – 30 barn får plats, blir en trygg utgångsplats 
för undervisning och fritidsaktiviteter.
Önskvärt är att det ska finnas ca 5 st uteklassrum i varje ”gammal” stadsdel som 
alla skolor/förskolor kan dela. Eftersom de ligger på olika platser kommer de au-
tomatiskt att ha olika inriktningar, skogen, havet, sjön, parken, dammen mm. 

Eftersom sittstockarna (uteklassrummen) placeras på allmän plats så har alla 
människor tillgång till dessa. 
Alla som använder sig av uteklassrummet får hjälpa till med städning runt 
platsen. För större nedskräpning eller vandalism kontaktas park och naturförvalt-
ningen.

Hur går jag till väga:

Se ut en lämplig plats.

Kontakta park och naturförvaltningen som kommer ut och träffar er och tittar på 
platsen.

Tänk på att de tunga stockarna ska kunna transporteras till platsen med stor kran-
lastbil. I speciella fall får stockarna bäras kortare sträckor.

Vid de flesta uteklassrummen placerar park och naturförvaltningen ett skyltställ 
med information om uteklassrummet. Skolan/förskolan får sätta upp anslag på 
tavlan som rör verksamheten.

Inget kontrakt skrivs på uteklassrummen.

Kostnad: En kostnad tas ut för stockar och transport. Försök att hitta samarbets-
partners som ni kan dela kostnaderna med. 

SKOLSKOG UTEKLASSRUM


