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Framtidens lek- och utemiljöer
för barn och unga
Attraktiva utemiljöer för lek, utveckling och hälsa
NATIONELL KONFERENS
27-28 MARS 2019
STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET

• Så bygger vi en stad för barn och unga med plats för attraktiva lek- och utemiljöer – från
planering till gestaltning
• Hur tar vi på bästa sätt tillvara på befintliga ytor och skapar naturliga lekmiljöer i staden
• Så lyfter du in olika behov och skapar inkluderande, jämlika och jämställda lek- och utemiljöer
• Så hittar du balansen mellan säkerhet och utmaning i utformandet av barns lekmiljöer
• Barn i det offentliga rummet – att skapa en utemiljö utifrån barns perspektiv
• Kvalitet i barns lek- och utemiljöer – verktyg för värdering och utveckling
• Sambandet mellan utemiljöer och barns utveckling – senaste forskningen
SPECIELLT INBJUDNA
Märit Jansson
Docent och
universitetslektor
Sveriges
lantbruksuniversitet

Janne Wahlstedt
Säkerhetschef
HAGS

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL

Cecilia Boldemann
Docent, institutionen för
folkhälsovetenskap
Karolinska institutet

MODERATOR OCH TALARE

Christina Leifman, Samhällsbyggnadschef, Värmdö kommun

Maria Hernberg
Landskapsarkitekt och
avdelningschef
WSP

Anders Wånge Kjellsson, Verksamhetschef, Naturskolan, Lunds kommun
Gösta Olsson, Landskapsarkitekt, Stockholms stad
Gunnar Ericson, Senior Advisor
Lotta Harder, Markförvaltare, Botkyrka kommun
Annelie Svanold, Markförvaltare, Botkyrka kommun
Martin Gråfors, Pedagogisk samordnare, Botkyrka kommun
Ann Sundman Brott, Utbildningsstrateg, Nacka kommun		
Tina Malmgren, Projektledare för hållbara utemiljöer, Nacka kommun
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ONSDAG 27 MARS
09:00-09:30 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås
09:30-09:40 INLEDNING

Maria Hernberg
Landskapsarkitekt och avdelningschef
WSP
Maria Hernberg är landskapsarkitekt och avdelningschef på WSP.
Hon har en lång och gedigen erfarenhet av hållbar utemiljö för barn
där hon medverkar från tidiga skeden till byggnation av projektet.
Maria arbetar också med att säkra barnperspektivet i utvecklingen
av städer, utemiljöer och skol- och förskolegårdar. Hon var en
av experterna som kopplades till Boverkets ”Allmänna råd och
tillhörande vägledning för stadsplanering på barns och ungas
villkor”.
09:40-11:00 PRAKTIKFALL

Så bygger vi en stad för barn och unga med plats för
attraktiva lek- och utemiljöer
• Så planerar och skapar vi en stad för barn och unga med
utrymme för lek- och utemiljöer när staden förtätas
• Hur tar vi på bästa sätt tillvara på befintliga ytor och skapar
naturliga lekmiljöer i staden?
• Hur utforma en utemiljö som skapar förutsättningar till
spontanaktivitet?
• Vikten av barns behov av trygghet i den planerade såväl som
den spontana lekmiljön
• Vikten av samverkan över förvaltningsgränserna samt att föra
goda dialoger i arbetet med planeringen av utformningen av
barns utemiljöer
Christina Leifman
Samhällsbyggnadschef
Värmdö kommun
Christina har varit stadsbyggnadschef i Sollentuna sedan 2013
och innan dess chef för strategiska avdelningen på Stockholms
stadsbyggnadskontor. Från januari 2019 tillträder hon en ny tjänst
som Samhällsbyggnadschef i Värmdö kommun. I denna föreläsning
tar Christina avstamp i de erfarenheter som hon samlat på sig
genom sin nuvarande tjänst men även tidigare tjänster och ger då
en inblick i barns utemiljöer i en stadskärna, en förorts kommun och
från Värmdö som har andra typer av utmaningar.
11:00-11:30 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
11:30-12:30 EXPERTANFÖRANDE

Kvalitet i barns utemiljöer – verktyg för värdering och
utveckling
•
•
•
•

Hur kan man utforma en bra utemiljö för barn?
Hur kan kvaliteten hos en utemiljö höjas?
Så kan du bedöma kvaliteten för att säkerställa ett högt lekvärde
Så kan du utveckla en ny eller befintlig lekmiljö med hög kvalitet
Märit Jansson
Docent och universitetslektor
Sveriges lantbruksuniversitet

Märit Jansson är docent i landskapsplanering och universitetslektor
vid SLU i Alnarp. Hennes forskning berör främst förvaltning av
utemiljöer för barn och andra användare. Hon har intresserat

sig för barns perspektiv på utemiljö och studerat lekplatser,
skolgårdar och bostadsområden. I sitt arbete har hon engagerat
sig i att sprida kunskap, bland annat genom boken Plats för
lek – svenska lekplatser förr och nu, ett flertal vetenskapliga och
populärvetenskapliga publikationer samt som föreläsare och
debattör. https://www.slu.se/cv/marit-jansson/
12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:30-14:20 PRAKTIKFALL

Så tar vi ett helhetsperspektiv och fokuserar på långsiktighet gällande utformning, utveckling och förvaltning av utomhusmiljöerna i kommunen
• Så skapar vi en plats med många utrymmen för barn och
ungdomars olika behov
• Hur skapar vi möjlighet för delaktighet hos barnen i planering och
utveckling av skol- och förskolegården?
• Så anpassar vi skol- och förskolegården för att fungera i den
pedagogiska verksamheten
• Ökat samutnyttjande av kommunens friytor där skol- och
förskolegårdarna kan fungera som aktivitetsytor även efter
skoldagens slut
• Hur utformar vi naturliga lek- och utemiljöer för barn och elever?
• Så kan utemiljöerna uppmuntra barn till kreativitet och fantasi
utan att utgöra någon fara för säkerhet eller hälsa
Anders Wånge Kjellsson
Verksamhetschef, Naturskolan
Lunds kommun
I Lund pågår en långsiktig skolutvecklingssatsning ”Gröna
skolgårdar”, vilken syftar till att åstadkomma en förändring av
användningen och utseendet av skol- och förskolegårdarna i
Lunds kommun. Anders Wånge Kjellsson, verksamhetschef på
Naturskolan i Lund, har under lång tid jobbat med frågor relaterade
till barns lek- och utemiljö och delar här med sig av sina erfarenheter
och tankar.
14:25-15:15 PRAKTIKFALL

Barns lek- och utemiljö från planering till gestaltning
• Vilka aspekter i planarbetet är viktiga för utvecklingen av
framgångsrika utemiljöer för barn
• Vilka ytor i staden kan utvecklas till lekmiljöer?
• Så har vi skapat varierande och inkluderande ytor för att
tillfredställa en större andel barn
• Så skapar vi utmanande lekmiljöer utan att riskera säkerheten för
våra barn
Gösta Olsson
Landskapsarkitekt
Stockholms stad
Gösta är landskapsarkitekt med lång och bred erfarenhet. Har de
senaste 17 åren arbetat med stadsplanering/parkplanering med
fokus på miljö-och klimatanpassat byggande i projektet Norra
Djurgårdsstaden. Han har tagit fram nya planeringsunderlag såsom
sociotopstudier, grönytefaktor, dagvattenstrategier bland annat
och även deltagit i framtagande av projekteringshandlingar och
genomförandet på plats. Gösta har också regelbundet guidningar i
det nybyggda delområdet Hjorthagen.
15:15-15:45 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
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15:45-17:15 EXPERTANFÖRANDE

09:45-10:25 PRAKTIKFALL

Så hittar du balansen mellan säkerhet och en utmaning
i framtagandet av barns lek- och utemiljöer

Barn i det offentliga rummet – att skapa en utemiljö
utifrån barns perspektiv

• Så kan du utforma utvecklande lekmiljöer utan att riskera barns
säkerhet
• Bristerna som oftast dyker upp gällande säkerheten i utmanande
utemiljöer och hur du kan förhindra att det sker
• Aktuella lagar, regler och riktlinjer gällande barns utemiljö att ta
hänsyn till och hur påverkar det dig i ditt dagliga arbete

• Barn i stadsmiljö – så arbetar Malmö stad för att skapa attraktiva
utemiljöer för deras barn
• Hur kan du gå tillväga för att få med barns delaktighet i
planeringen och utformningen av utemiljöer?
• Att väga in barns önskemål i framtagandet av utemiljö –
utmaningar och framgångar

Janne Wahlstedt
Säkerhetschef
HAGS
Janne Wahlstedt har erfarenhet från mer än 20 års av besiktning
av lekredskap både inom Sverige och internationellt. Han arbetar
idag som Säkerhetschef på HAGS i Aneby AB och har även under
många år varit en uppskattad föredragshållare och kursledare
inom detta område. Under denna föreläsning kommer han att dela
med sig av sina kunskaper gällande hur man skapar en säker men
utmanade lekmiljö för barn.
17:15-17:25 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar den första konferensdagen

TORSDAG 28 MARS
08:00-08:30 SAMLING

Samling, kaffe, te och smörgås
08:30-08:40 INLEDNING

Moderatorn inleder den andra konferensdagen
08:40-09:40 EXPERTANFÖRANDE

Sambandet mellan utemiljöer och barns utveckling
– senaste forskningen
• Varför behövs en bra utemiljö för barnen och hur påverkar den
fysiska utemiljön barnens hälsa?
• Hur skapar du utemiljöer som stärker barns hälsa och möjliggör
förutsättningar för utveckling?
Cecilia Boldemann
Docent, institutionen för folkhälsovetenskap
Karolinska institutet
Cecilia Boldemann är docent vid Karolinska institutet, Institutionen
för folkhälsovetenskap. Hon har lett ett flertal forskningsprojekt
där betydelsen av utemiljöernas utformning för barns och ungas
hälsa har undersökts ur ett flertal aspekter såsom fysisk aktivitet,
solexponering, stress och sömn. Hon och hennes forskargrupp har
främst studerat utemiljöerna på förskola och grundskola.

Gunnar Ericson
Senior Advisor
Gunnar Ericson arbetar med uppdrag om städers offentliga
miljöer. Han hade tidigare rollen som stadsträdgårdsmästare i
Malmö stad och ansvarig för stadens offentliga rum avseende
planering, gestaltning och arrangemang (exempelvis – stadskärnan,
Västra Hamnen med Bo01, Stapelbäddsparken, Folkets park,
temalekplatser, Malmöfestivalen).
10:25-10:55 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
10:55-11:45 PRAKTIKFALL

Så kan man genom samverkan skapa mer naturliga
lekmiljöer med barnperspektivet och utbildningen som
utgångspunkt
• Så skapar vi mer naturliga miljöer med mycket friyta och grönska
i byggandet av nya förskolegårdar
• På vilket sätt kan barnen involveras i utveckling, drift och skötsel
av deras utemiljöer?
• Så skapar vi utbildningsanpassade utemiljöer genom tät
samverkan med utbildningsförvaltningen
Lotta Harder		
Markförvaltare
Botkyrka kommun
Annelie Svanold
Markförvaltare
Botkyrka kommun
Martin Gråfors
Pedagogisk samordnare
Botkyrka kommun
Annelie Svanold har jobbat aktivt med verksamhetsanpassning
av drift och underhåll av utemiljöer vid ombyggnation och
nybyggnation sedan 2001. Martin Gråfors har som uppdrag att
verka och skapa förutsättningar för likvärdig utbildning, t.ex. vid
nybyggnation och utvecklig av befintliga förskolegårdar. Lotta
Harder jobbar med pedagogisk vidareutveckling och drift av
befintliga och nya förskolegårdar och skolgårdar med fokus på
”förgröning” och förbättring. Under denna föreläsning kommer
ni att få ta del av hur Botkyrka kommuns samverkan fungerar i
utvecklandet av goda lek- och utemiljöer.
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11:45-12:45 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
12:45-13:35 EXPERTANFÖRANDE

Så lyfter du in olika behov och skapar jämlika och jämställda utemiljöer
• Hur kan vi arbeta för att skapa inkluderande utemiljöer för både
killar och tjejer?
• Strategiska ställningstaganden för att förverkliga jämlika och
jämställda utemiljöer
• Hur får man med alla aspekter i utemiljön – jämlikt, jämställt,
tillgängligt, pedagogiskt, tryggt, utmanande, naturnära samt drift
och underhåll
• Lärdomar och erfarenheter från analys och utveckling av jämlika
och jämställda utemiljöer
Maria Hernberg
Landskapsarkitekt och avdelningschef
WSP
Maria Hernberg är landskapsarkitekt och avdelningschef på WSP.
Hon har en lång och gedigen erfarenhet av hållbar utemiljö för barn
där hon medverkar från tidiga skeden till byggnation av projektet.
Maria arbetar också med att säkra barnperspektivet i utvecklingen
av städer, utemiljöer och skol- och förskolegårdar. Hon var en
av experterna som kopplades till Boverkets ”Allmänna råd och
tillhörande vägledning för stadsplanering på barns och ungas
villkor”.

15:00-15:50 PRAKTIKFALL

Utomhuspedagogik – platsens betydelse för lärandet
• Så utformar vi utemiljön så att barnen får möjlighet att hitta olika
lösningar som främjar dess lärande och utveckling
• Hur skapa en förskolegård som främjar kreativitet, fantasi och
rörelse?
• Vikten av goda förutsättningar för gemenskap och samarbete i
lekmiljön för att utveckla barns förmågor
Eva Lunnbäck
Förskollärare och utomhuspedagog, Ur och Skur
Linköpings kommun
Eva arbetar som förskolelärare och utomhuspedagog på
en I Ur och Skurförskola i Linköping. Hon har en magister i
utomhuspedagogik och ett brinnande intresse för detta ämne.
Förskolan arbetar med Grön flagg och ett lärande för hållbar
utveckling vilket får som en grön tråd genom hela verksamheten.
Under denna föreläsning får du ta del av hur Ur och Skur i Linköping
lyckats skapa en lek- och utemiljö som främjar lärande, hälsa och
utveckling hos barn.
15:50-16:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen
16:00 KONFERENSEN AVSLUTAS

13:35-14:05 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
14:05-14:55 PRAKTIKFALL

Så skapar vi en hållbar gemensam organisation för
utveckling och förvaltning av skol- och förskolegårdar
• Så skapar vi mer hållbara och inspirerande lek- och utemiljöer
• Hur utforma en lekmiljö som är likvärdig för alla barn i
kommunen?
• Hållbara samarbetsmetoder för att utveckla våra förskole- och
skolgårdar både befintliga gårdar och vid nybyggnation

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och
bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter
evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.
Kontakta oss så berättar vi mer!
Janne Huttunen • Tel: 08-694 91 00 • Mobil: 070-495 73 50
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Ann Sundman Brott		
Utbildningsstrateg
Nacka kommun
Tina Malmgren
Projekeledare för hållbara utemiljöer
Nacka kommun
Ann och jobbar som utbildningsstrateg för Nackas kommunala
förskolor och är förskollärare i botten och arbetat som förskolechef
samt biträdande rektor i många år. Ann är en av projektledarna,
tillsammans med Tina Malmgren, för projektet Hållbara utemiljöer
som är ett treårigt projekt med forskningsmedel från Movium.
Tina har lång erfarenhet av att arbeta som chef och ledare i
organisationer i förändring bl a med utveckling av utemiljöer i
bostadsområden.

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att
hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din
organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser,
events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och
stärker konkurrenskraften.
Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda
evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och
återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta
evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.
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Goda skäl att delta på konferensen
Fördjupa dina kunskaper i hur du bygger en stad för barn och unga med plats för lek- och
utemiljöer - från planering till gestaltning
Få inspiration till hur du tillvara på befintliga ytor och skapar naturliga lekmiljöer i staden
Lär dig hur du hittar balansen mellan säkerhet och utmaning i utformandet av barns lek- och
utemiljöer
Ta del av hur du kan skapa en inkluderande, jämställd och jämlik utemiljö utifrån barns perspektiv
Uppdatera dig kring senaste forskningen gällande sambandet mellan utemiljöer och barns
utveckling
Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela landet!
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

ANMÄLAN

Fyra sätt att anmäla sig
Webb: www.abilitypartner.se

Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga
Tid
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Scandic Hasselbacken
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Stockholm
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bokning@abilitypartner.se
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Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON

Boka senast 1 februari

NATIONELL KONFERENS

6.990 kr

1.500 kr

rabatt

Boka senast 15 mars
7.790 kr

batt

700 kr ra

Ordinarie pris
8.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

Konferens 27-28 mars 2019

Förnamn

Efternamn

E-post adress

Befattning

Avdelning			

Telefon

Fax

Företag / organisation

Adress			

Post nr

Ort

Tel växel

Bransch

Betalningsvillkor

Boende i Stockholm

Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när
du bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega.
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full avgift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning
tas en administrativ avgift på 500 kr.

Konferenskod: OFF1516
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