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Varför medborgardialog?
Plan- och bygglagen grundas på principen om medborgarinflytande och
människors delaktighet i samhällsutvecklingen och ställer krav på samråd
med hyresgäster, boende, sammanslutningar och enskilda som har ett
väsentligt intresse av planförslaget. Alla medborgare har formell möjlighet
till att delta i samhällsplanering. Det finns ingen åldersgräns för vilka som
får delta i ett samråd men det finns heller inte någon bestämmelse som
garanterar inflytande för medborgare under 18 år.
Barn har ofta själva en uppfattning om hur de vill att den byggda miljön ska
gestaltas för att passa deras behov. De är experter på sin närmiljö.
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Introduktion och bakgrund
I slutet av januari 2022 genomfördes ett tidigt dialogmöte med barn ur 5årsgruppen, pedagoger samt rektor från Ottfjällets förskola och tjänstemän
från Samhällsbyggnad samt Barn- och Utbildningsförvaltningen.
Bakgrunden är att det pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra en ny
förskola i Fjällmon inom ett idag obebyggt område söder om Gåsenvägen
och öster om Storfjällvägen. Verksamheten på Ottfjällets förskola planeras
att flyttas till den nya förskolan efter ett genomförande av detaljplanen.
Nedan följer en kort sammanfattning som ska fungera som ett
kunskapsunderlag i den fortsatta processen kring den nya förskolan.

Syfte
Syftet med dialogmötet var att redan tidigt i processen fånga upp tankar och
synpunkter från barn och pedagoger på förskolan och genom detta skapa
förutsättningar att få med barnens perspektiv och barnperspektivet. Syftet är
också att skapa reflektion och ett kunskapsmaterial kring utemiljöer på
förskolor i Östersund.
Barnperspektiv = Utgångspunkten är att alltid se till barnets bästa (utifrån
vuxnas ögon).
Barnens perspektiv = Vad barn själva berättar och förmedlar; vad de
uttrycker för önskemål och vilka idéer de har.

Karta som visar ungefärlig promenadväg.

Promenad till planområdet
Under cirka en timme genomfördes dialogen genom en gemensam
promenad. Besöket påbörjades genom att tjänstemännen presenterades för
5-årsgrupen och pedagogerna. Barnen och pedagogerna nyfikna på det
tilltänkta området för den nya förskolan och önskade promenera dit. På
vägen mot planområdet rörde sig gruppen gemensamt och nyttjade de lägre
trafikerade vägarna inom området. För att ta sig till planområdet måste
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Storfjällvägen passeras och gruppen passerade därför skolan Fjällängsskolan
där det närmaste övergångsstället för överpassering av Storfjällvägen fanns.
Efter passering kom vi fram till en skog som barn och pedagoger var
välbekanta med. Rakt fram låg en pulkabacke som nyttjades ofta. För att ta
sig till planområdet var alternativen nu att antingen gå längs Storfjällvägen
eller att följa stigar inne i skogsområdet. På grund av att det inte finns en
trottoar på den sträckan av Storfjällvägen var det enda trygga alternativet att
ta vägen genom skogen. Det var mycket snö i skogen och en mindre
upptrampad stig. Barnen och pedagogerna rörde sig vant framåt tillsammans
i grupp. På vägen plockades pinnar och annat växtmaterial som grässtrån
upp av barnen som lekmaterial. Det noterades djur som ekorrar och stora
myrstackar vilket väckte barnens uppmärksamhet och intresse.

Det övre fotot visar busshållplatsen vid Storfjällvägen där trottoaren tar slut idag.
Nedan ses den pulkabacke som ligger direkt öster om busshållplatsen.

Första intryck
När gruppen kom fram till planområdet där den nya förskolan planeras att
ligga, samlades gruppen nära Gåsenvägen och tittade ut över landskapet för
ett gemensamt samtal kring första intryck. Barnen och pedagogerna hade en
del tankar och önskemål kring vad som skulle kunna finnas inom det nya
förskoleområdet. Diskussionen berörde även vad som skulle kunna vara
eventuella svårigheter och hur en förskolegård inom området skulle kunna
avgränsas. Pedagogerna lyfte fram att området upplevdes ha goda
förutsättningar för att skapa en god utemiljö med naturliga höjdskillnader
som skulle kunna nyttjas på ett bra sätt. Önskemål om en naturintegrerad
förskolegård fördes fram. Exempel som att en rutschkana kan utformas för
att följa en befintlig kulles kant togs upp. Inom området upplevdes att det
finns en varierad topografi som möjliggör denna typ av utformning.
Pedagogerna var också positiva till de goda förutsättningarna att skapa
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vinteraktiviteter som de upplevde fanns inom och i närheten till
planområdet. Den öppna ängsytan norr om planområdet fördes fram som en
passande plats för skidåkning på vintern. Skidåkning är en vanlig aktivitet
under vintermånaderna på förskolan Ottfjället idag. Några av barnen hade
önskemål om specifik lekutrustning som en piratbåt som barnen kan leka
pirat på.

Foton som visar promenaden till området samt lek under granarnas kronor.

Lek och utforskande av området
Därefter rörde sig gruppen mot en kulle/höjd i planområdets norra del.
Barnen började genast nyttja utrymmet under några granars kronor som
kojor och plats för fantasilek. Undervegetation grävdes fram och
växtmaterialet användes som lekmaterial. Pedagogerna bekräftade att löst
naturmaterial är ett viktigt och vanligt förekommande lekmaterial.
Pedagogerna berättade också att vanliga lekar som barnen leker utomhus till
exempel är kurragömma. Myrstackar och andra levande insekter lyftes även
fram som vanliga att besöka och spännande för barnen att titta på. Idag finns
en myrstack inom förskoleområdet vid Ottfjällets förskola som barnen ofta
tittar på.
Barnen höll sig relativt nära de vuxna men sprang iväg en bit för att leka i
snön. De nyttjade platsens höjdvariationer för klättring och att glida i snön.
Barnen började efter en stund på kullen röra sig i grupp mot planområdets
nordöstra delar nära ett dike, fram till en stor gran. Ytan under granens stora
krona började direkt att nyttjas som koja. Yngre slyskog bröts av med syftet
att skapa lekmaterial. Barnen var fulla av energi och använde vad som fanns
på platsen i sin lek. Några av barnen var mer aktiva i sin lek, andra valde
mer lugna lekar i kojan under granen, men de rörde sig relativt samlat i
terrängen och inte alltför långt bort från de vuxna.
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Foton som visar lek under en gran samt lek i snön.

Samtal med pedagogerna
Ytor som gör att barnen kan ägna sig åt aktiviteter som övar motoriken sågs
som mycket positiva av pedagogerna. Önskemål var att man nyttjar platsens
naturliga förutsättningar för detta och skapar variation inom förskolegården.
En annan fråga som lyftes var zonering av gården. Det efterfrågades olika
zoner för olika aktiviteter och möjlighet att avdela förskolegården vid
tillfällen när det är mindre barngrupper och färre pedagoger närvarande för
att kunna hålla god uppsikt. De yngre barnens behov av trygga och lugna
zoner på förskolegården lyftes också upp. En cykelslinga går igenom
Ottfjällets förskolegård idag och passerar igenom den lugna zonen nära
entrén de yngre barnen använder idag, vilket upplevdes som otryggt. En idé
som framfördes var att tydligt visuellt visa var cykling var lämpligt och
förlägga det i andra delar än i anslutning till den lugna trygga zonen.
Ämnen som trygghet togs också upp för diskussion. Pedagogerna upplever
idag miljön på förskolan Ottfjället som mycket trygg. Förskolan ligger öppet
och centralt i ett område med närhet till andra skolor och bostäder. Vid en
ny förskola lyftes belysning fram som viktigt. Behovet av parkeringsplatser
vid hämta/lämna, samt parkeringar för personalen påtalades också.
Pedagogerna påtalade också vikten av att skapa goda förutsättningar för att
cykla till och från förskolan för hämtning/lämning av barn. Även att kunna
lämna barnvagnar i ett förråd under dagen påtalades vara extra viktigt.
Föräldrar kan ofta inte kan ta med barnvagnen till jobbet. Brist på
barnvagnsförråd kan därför försvåra att gå eller cykla till förskolan och
medföra att fler känner sig tvungna att ta bilen.

Hemväg
Gruppen började röra sig samma tillbaka mot förskolan Ottfjället. Några av
barnen var på väg vidare österut för mer utforskande, men tiden räckte inte
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till för detta. Vägen tillbaka genomfördes i en lite mer splittrad grupp, men
återvände tillbaka till förskolan Ottfjället relativt samlade. Barnen spred sig
därefter ut på förskolegården igen och fortsatte sin lek.

På förskolan Ottfjället
Efter avslutat dialogmöte med barnen i 5-årsgruppen, stannade
tjänstemännen kvar en stund på förskolan Ottfjället för att tillsammans med
några av pedagogerna titta på hur utemiljön vid den befintliga förskolan
används idag av verksamheten. Den skog bestående av främst tallar som
finns inom förskoleområdet lyftes fram som särskilt uppskattad av barnen
för lek. Ett område med yngre individer, samt ett med lite äldre, grövre tallar
skapade olika karaktär på skogen. Bland träden lektes fantasilekar och de
olika rumsligheter som skapades mellan träden skapade möjlighet till den
fria leken.

Foto som visar del av förskolegården på förskolan Ottfjället.

Olika aktiviteter och lekar pågick ute på förskolegården. Under vintern
spolas sandytan kring en gungställning och används för skridskoåkning.
Några av barnen körde med små vagnar längs cykelslingan och runt på
förskoleområdet.
Pedagogerna berättade att idag nyttjar förskoleverksamheten två förråd, ett
vinter- och ett sommarförråd för de olika aktiviteternas material. På
baksidan/norrsidan av förskolebyggnaden är det idag avskilt med stängsel
och grind. Ytorna här används vid vissa tillfällen. De äldre barnen kan få
tillåtelse att vara där ensamma. På norrsidan finns även ytor att ställa ut
barnvagnar eller nyttja uteplatser i skugga under soligare delar av året. På
framsidan av huset finns bänkar som under sommarhalvåret används för att
äta mellanmål utomhus.
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Sammanfattning dialogmöte
Önskemål, tankar kring funktioner och behov samt värden och
förutsättningar som lyftes under dialogmötet är sammanfattade nedan:
• Viktigt med kopplingar mot omgivande naturmark.
• Naturintegrerad förskolegård önskas. Att bevara och integrera
topografin i förskolegårdens utformning uppmuntras.
• Tillgång till löst naturmaterial och skog uppmuntrar till fantasilek.
• Möjlighet till lek och varierande aktiviteter under årets alla årstider
behövs. Ytor för skidåkning samt ytor att spola på vintern ger
möjlighet till uppskattade vinteraktiviteter.
• Varierade ytor för att öva motorik behövs.
• Träd, särskilt granar bidrar med rumsligheter under sina kronor och
möjlighet till kojlek och fantasilek.
• Sly och lägre vegetation kan nyttjas för lek och slits ner av barnen.
• Variation i vegetationen skapar möjligheter till olika typer av lek.
• Bänkar utomhus behövs för samling, mellanmål och andra
aktiviteter.
• Zonering av gård, möjlighet till varierande lek, lugnare och vildare.
• Trygga zoner för mindre barn om ej genomkorsas av cykelslingor
för lek.
• Möjlighet att dela av förskolegården vid mindre grupper för översikt.
• Trygga stråk till förskoleområdet är viktigt, viktigt att skapa goda
förutsättningar för att cykla, hämta/lämna med cykel.
• Parkeringsplatser för besökare, vid hämta/lämna zonen och för
personalen behövs.
• Barnvagnsförråd behövs.
• Minst två förråd, ett för sommar och ett för vinterlek behövs.
• Belysning ökar tryggheten.
• Dolda lägen bakom hus är svåra att ha uppsikt på för personalen och
nyttja som del i förskolegården.

Medverkande tjänstemän
Saga Walldén, Planarkitekt, Samhällsbyggnad.
Sylvia Eckerdal, Strategisk planerare, Barn och Utbildningsförvaltningen

