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SKEPPLANDA. Föräldrar 
till barn på Garnvinde-
skolans förskola anser 
att utomhusgården 
har flera brister, bland 
annat att det saknas 
kreativa lekattraktio-
ner.

– Vi jobbar på en lös-
ning och målet är att 
få en ny lekställning till 
sommaren, försäkrar 
rektorn Gun Åberg.

För drygt två veckor sedan 
kunde barnen på Gunnars-
gårdens förskola i Skepplan-
da glädjas åt sin nya lekgård, 
där bland annat en ”brand-
bil” och en ny klätterställning 
hade tillkommit. De nya att-
raktionerna är pedagogiskt 
framtagna i syfte att stimu-
lera barnens fantasi och ut-
veckling. 

En knapp kilometer där-
ifrån ligger Garnvindesko-
lans förskola som innefattar 
två avdelningar: Vindan och 
Väven. På den sistnämnas 
utegård finns en gräsmatta, 
två gungor och en sandlåda. 
Till 22 barn. Ibland öppnas 
grinden upp till Vindan 
där det finns ytterligare två 
gungor samt en klätterställ-
ning med rutschbana.

Otillräcklig lekgård
Föräldrar till barn på avdel-
ningen Väven har länge ansett 

att det fattas lekattraktioner 
på gården samt att den är i 
dåligt skick. 

– Även om man öppnar upp 
mellan avdelningarna räcker 
inte fyra gungor till de när-
mare 40 barnen som går på 
förskolan. Dessutom behöver 
marken dräneras eftersom det 
samlas vatten och blir lerigt. 
Om det regnar på måndagen 
måste barnen ha regnbyxor på 
sig fram till onsdagen, säger 
Christian Weier, som har ett 
barn på vardera avdelningen. 

Han är inte ensam om 
att tycka att gården behöver 
rustas upp. Flera av föräldrar-
na har vid upprepade tillfäl-
len framfört sina synpunkter 
till ledningen, men utan att få 
den respons de önskar.

– Det klart att man reage-
rar extra starkt nu när Gun-
narsgården har fått en ny lek-
gård. Vi är dessutom flera för-
äldrar som erbjuder oss att 
själva hjälpa till med upprust-
ningen, men vi måste först få 
medlen till det.

Arbete pågår
Rektorn Gun Åberg försäk-
rar nu föräldrarna om att ar-
betet med att förbättra gården 
pågår. 

– För tre veckor sedan 
felanmälde jag återigen att 
marken behöver dräneras. 
Det är framför allt ett ställe 
vid gaveln på fastigheten där 

det samlas vattenmassor och 
det hoppas vi snart ska vara åt-
gärdat. Vecka tio länspumpa-
des sandlådan då även ny sand 
lades dit och i förra veckan var 
kommunen här och tog bort 
taggbuskar. 

Fram tills förra veckan har 
förskolan inte ansökt om eko-
nomiska medel för att utöka 
antalet lekattraktioner på 
gården, men i onsdags kon-
taktade Gun Åberg förvalt-
ningen. 

– De förstod mitt dilem-
ma och beskedet blev posi-
tivt. För att tillgodose barnens 
behov har vi nu fått löfte om 
att fortsätta jobba med det och 
målet är att få en ny lekställ-
ning enligt banens önskemål 
till sommaren. Det ser ljust ut 
och jag är vid gott mod.

Hon poängterar också att 
förskolebarnen ibland även 
får möjlighet att vistas utan-
för staketet på den stora skol-
gården, förutsatt att den är 
tom och att lärare finns med 
hela tiden. 

Christian Weier och de 
andra föräldrarna hoppas nu 
på att löftet infrias.

– Vi skulle vilja ha något 
kreativt för barnen, kanske 
någon form av lekborg. Två 
gungor är inte kreativt.

Förbättringar i sikte
– Föräldrar upprörs av förskolans bristfälliga lekgård
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Föräldrar till barn på avdelningen Väven på Garnvindeskolans förskola tycker inte att två 
gungor och en sandlåda är tillräckligt.
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