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Programbeskrivning Munkmora utemiljö
Bakgrund till projektet
1 utbildningsstyrelsens lokalplan för 2013 står följande angående Minimunkis förskola:
Pro V önskar förändra och anpassa utemiljön. En programhandling inkl. kalkyl ska tas fram.
Projektet önskar stå klart HT 2014.
1.1 Munkmoraskolan och Minimunkis
Förskolan har idag 50 barn i ålder 1-5 år med möjlighet att öka till 60-70 barn beroende på
ålder. Skolan inrymmer idag ca 130 elever fklass åk3 och har som mål att bli två-parallellig
med 200 elever.
Förskolan har en inriktning som erbjuder Mulleverksamhet för de lite större barnen och för de
mindre kallas den Knytte. Inriktningen innebär bland annat att barnen ska lära om vår miljö
och natur.
—

1 .2 Brister idaQ
Största bristen idag är huvudentrén som är gemensam för förskolan, skolan och alla
transporter som kommer till skolan. Lastbilarna backar idag ända fram till entrén vilket är en
stor trafikfara. Aven mattransporterna kommer via huvudentrén. Gården är inte anpassad för
barn/elever i ålder 1-10 år och det saknas idag även solskydd för förskolans del av gården.
Saknas barnvagnsförråd och även ett tillgängligt förråd för uteleksaker för förskolan. Det
finns idag ett antal hörn på gården som är svåra att bevaka för personalen vilket kan bli
tillhåll för mobbning. På eftermiddagarna är det svårt med parkeringsplatser när idrottshallen
används externt. Belysning behöver kompletteras dels för att minska skadegörelsen men
också för leken under de mörka månaderna på året.
1 .3 0-alternativ
Att inte göra någonting på gården vid Munkmoraskolan skulle innebära att entrén till skolan
fortfarande innebär en säkerhetsrisk. Aven övriga brister som beskrivs i kapitlet ovan
kvarstår.
En stimulerande och säker utemiljö är en viktig aspekt när familjer väljer förskola och skola.
Med en icke anpassad gård för Minimunkis och en farlig entré kan tänkas att verksamheten
tappar barn/elever till andra förskolor/skolor.
2

Projektet
Programarbetet har resulterat i en skiss/ritning över skolgården samt vissa begränsade delar
invändigt. Dessa handlingar bifogas till detta dokument.
Fokus har legat på att bygga om och anpassa gårdarna som idag används av förskolan.
Efter ombyggnaden är tanken att innergården ska vara anpassad för de större barnen på
förskolan och även kunna nyttjas och vara stimulerande för de yngre skolbarnen. Gården
öster om skolan iordningställs för de minsta barnen med bland annat plats för utevila. Den
östra gården utökas också i yta. Befintliga lekredskap återanvänds till stor del, men vissa
flyttas för att få en mer optimerad placering. Växtligheten ökas generellt på gårdarna som
idag upplevs ganska stela. För att tillmötesgå verksamhetens inriktning är bland annat
föreslaget växthus och bärbuskar. Solskydd är löst på flera platser.
Huvudentrén är i förslaget separerad från transporter och detta är löst via ett lyftbord vid den
renoverade lastkajen i hörnet av huset. Där planeras också ett nytt sophus. En
handikapparkeringsplats är tillskapad och en mer tillgänglig och välkomnande entré men ett
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antal nya lek och sittmöjligheter. Vi har tillskapat ett antai nya parkeringsplatser med en
omdisponering av befintlig parkering.
2.1 Omfattning/begränsningar
Vi tar med brister i utförd lekplatsbesiktning som gjordes 2013.
Vi kommer inte att utföra några åtgärder på den stora grönytan som tillhör gatukontoret.
2.2 Proiektmål
Dessa mål har formulerats tillsammans med verksamheten och är i linje med skolans
verksamhet i övrigt:
• En mer attraktiv förskola- skola med säker, verksam hetsanpassad och estetiskt
tilltalande utemiljö
• Få bort all biltrafik på skolgården
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Ekonomi
En kalkyl på programhandlingen är framtagen. Kalkylen är uppdelad i två delar, en för
parkering, entré, lastkaj och sophus och en som avser gårdarna. Mest ekonomiskt är att
utföra hela ombyggnaden i en entreprenad men en uppdelning enligt kalkylen är
genomförbar.
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Tider
Programhandling klar i slutet av januari 2014. För att kunna bygga om under sommaren
behöver handlingarna skickas ut på förfrågan den 1 april 2014. Om upphandlingen kommer
igång som planerat ska ombyggnaden vara klar i september 2014.
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Myndigheter
Bygglov behöver sökas för nya sophuset, nytt varuintag samt de nya skärmtaken och
förråden på gårdarna. Ett intyg gällande brand och tillgänglighet kan behöva upprättas i
samband med bygglovsansökan.
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Övrigt
6.1 Entreprenadtorm
Projektet kommer troligtvis att handlas upp som en totalentreprenad. En del tid kan sparas
på detta och samtidigt läggs ansvaret på entreprenören att uppfylla gällande krav på material
som fallskydd mm. Vid en totalentreprenad kommer endast funktionskrav och utseende att
beskrivas i förf rågningshandlingen.
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