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Belopp, kr: 200 000 Avser bidragsår: 2022

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn: Anneli Wärm E-postadress: anneli.warm@edu.arjang.se
Telefon (dagtid): 0573-13864 Mobiltelefon: 0725362756

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Projektbeskrivning hela projektet.
Projektet bygger på att vi ska kunna få tillgång till ett uteklassrum i närmiljön där
närheten till verksamheterna är av största vikt, för att kunna bredda undervisningen
i förskola till gymnasieskola med utomhuspedagogik. Vi ser förskolan-skolan som en
inkörsport för alla barn, att kunna ge dem förutsättningar för ett fortsatt uteliv.
Placeringen av klassrummet är av största vikt att det blir på gångavstånd till
verksamheterna för att inkludera alla barn i kommunen. På platsen där vi vill bygga
finns det redan stigar runt vattendragen, skogsmark, fjärilspark, ängsmark och ute
gym. En del av projektet är en uppbyggnad av uteklassrummet, upprustning av
stigar runt vattendrag, uppbyggnad av eldstad samt fortbildning av pedagoger för
att kunna få ett aktivt arbete med utomhus pedagogik. Vi vill bredda naturintresset
med att samarbeta med föreningar, naturintresserade privatpersoner samt andra
intressenter, vi hoppas på detta sätt kunna ge föreningsverksamheten en extra puff
och skapa intresse hos deltagarna att aktivt ta del av föreningslivet.

Vi vill:
• Skapa ett uteklassrum där man på ett naturligt sätt lär sig om allemansrätten,
närmiljö och en hållbar utveckling i samhället.
• Skapa ett uteklassrum som alla oavsett funktionsnedsättning lätt kan ta sig till.
• Skapa förutsättningar för att alla barn från förskola, öppen förskola, förskoleklass,
fritidshem, grundskola, särskola, gymnasium, svenska kyrkans barn- och
ungdomsverksamhet samt föreningslivet ska ha en gemensam plats, där man kan
använda närmiljön på ett roligt och lärorikt sätt.
• Att fler barn ska få kunskap om och intresse av naturen och därmed vilja värna om
och vistas i naturen.
• Skapa förutsättningar för att man på ett enkelt sätt ska kunna förflytta
undervisningen till en närliggande plats i utemiljö.
• Att redan från det lilla barnet och hela vägen upp till gymnasiet kunna varva
mellan utomhus och inomhus undervisning, det främjar alla våra sinnen och ger
barnen nya upplevelser och ökar inlärningsförmågan.
• Skapa ett uteklassrum i nära anslutning till skog och vatten, samt befintlig



verksamhet så som gångvägar runt vattendrag, skogsmark, ute gym, ängsmark samt
fjärilspark.
• Bygga en gemensam plattform för skola och föreningsliv vilket kan gynna ett
entreprenöriellt lärande och öka lusten hos barnen att aktivt deltaga i föreningsliv.
• Öka lusten för att barn och vuxna rör sig mer och ser ett värde i ett friskare liv.
• Jobba med intentionerna i läroplanen gällande bland annat idrott och hälsa,
naturkunskap, slöjd, bild, praktisk matematik mm
• I naturen är lekmaterialet inte färdigt utan här leker pojkar och flickor på samma
premisser. Det finns inget som säger var eller hur barnen ska leka – de leker på
egna villkor.
• Fortbildning för alla pedagoger från förskola till gymnasiet i utomhuspedagogik.
• Samarbeta med olika ideella föreningar och naturintresserade privatpersoner som
kan vara ett stöd i undervisningen och en inkörsport för att skap intresse hos
eleverna att utveckla sitt friluftsliv.
• Pandemin har varit en inkörsport till att vistas mer i utemiljön och förstå nyttan av
utevistelse både för fysisk, mental och social hälsa.
• Uteklassrummet blir ett komplement till skolskogen, vilket gör att fler kan komma
ut samtidigt och då de blir placerade på olika platser.
• Uteklassrum gör att säsongen för uteverksamhet förlängs under året då man inte
längre är så beroende av väderleken.
• I ELSA rapporterna från Värmland har Årjängs kommun dåliga siffror vad det
gäller överviktiga barn, kanske kan möjligheterna till ett aktivare liv kan skapa nya
förutsättningar för dessa barn att aktivt deltaga i någon form av frilufts- eller
föreningsliv.

Budget:
Materialkostnad uteklassrum 100 000 kr
Markberedning 30 000 kr
Upprustning av älvpromenaden (promenad stråk) 50 000
Studiedagar föreläsning 20 000
Totalt: 200 000 kr


