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Interpellation om storleken på förskolegårdarna
till skolborgarrådet Lotta Edholm av Tina Kratz
(V)

Forskningen visar att det finns en tydlig koppling
mellan storleken på förskolegården och hur mycket
barn rör sig och att mindre rörelse i vardagen
innebär sämre hälsa. Daniel Berglund forskar vid
institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska
Institutet och har lett en studie som mätt barnen och
pedagogernas rörelser och fysiska aktivitet under en
vecka på 27 kommunala förskolor på Södermalm.
Berglunds forskning visar att tre av fyra fyraåringar
rör sig för lite, hälften av den vakna tiden är de helt
stillasittande. Enligt WHOs rekommendationer bör
barn röra sig minst en timme varje dag, riskerna vid
en stillasittande livsstil är hjärt- och kärlsjukdomar,
depression och sömnrubbningar. Att röra på sig från
unga år ger också bättre förutsättningar för att
barnen även när de blir äldre ska vara aktiva, vilket
ger hälsovinster över hela livet.
Detta ställer krav både på förskolans gård och
barnens möjlighet att komma till goda
utomhusmiljöer i skog, natur och park. Det ska vara
enkelt att komma ut, det ska vara roligt att vara ute
och därför behöver förskolebarnen tillgång till
utemiljöer av god kvalitet och som erbjuder en bra
variation för fysisk aktivitet, lagom med sol och
återhämtning.
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I och med den ökade förtätning i Stockholms alla
delar har grönytorna minskat och därmed dess
viktiga funktion för såväl luftkvalitet som biologisk
mångfald, barnens möjlighet till rekreation och god
hälsa. Boverket rekommendera att varje
förskolebarn ska ha en yta på minst 40 kvm att röra
sig på.
Men i Stockholm krymper förskolegårdarna.
Skillnaderna på hur mycket plats barnen på stadens
förskolor har att röra sig på är stor. Det finns
förskolor som helt saknar en egen gård och andra
har endast en yta på nio kvadratmeter per barn.
Det är svårt att göra något åt alla befintliga
förskolegårdars storlekar, däremot kan saker göras
för att kompensera för den bristen, som exempelvis
planeringen av den yta som finns eller
förutsättningar att göra fler utflykter med mera. För
nya förskolor finns däremot möjligheter att påverka
gårdarnas storlek och utformning. Men idag saknas
tyvärr uppgift om friytan per barn i de flesta
markanvisningar, vilket osynliggör gårdarnas
storlek i beslutsunderlagen. Vänsterpartiet har
därför föreslagit att markanvisningarna
fortsättningsvis ska ange friytan per barn samt de
kompletteringsinvesteringar som krävs för att barns
utemiljöer ska vara goda.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa
följande frågor till skolborgarrådet Lotta Edholm:

1. Vad gör staden för att barnen på de
förskolor som har små gårdar ska få en bra
utevistelse?
2. Vad gör staden för att alla barn ska få den
fysiska aktivitet som de behöver och har rätt
till?
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3. Är staden exempelvis beredd att rusta
närliggande natur eller park med toaletter
och vind/solskydd för att kompensera
brister i utemiljön i förskolorna i
grannskapet?
4. Hur säkerställer ni att varje ny förskola får
en förskolegård som når upp till Boverkets
rekommendationer?
5. Kan majoriteten ge garantier för att de
berörda stadsdelsnämnderna kommer att
kompenseras för extra kostnader?
6. Hur säkerställer ni att det finns natur eller
grönområden tillräckligt nära för att det ska
vara hanterbart att besöka dem minst en
gång i veckan?

Stockholm den 23 april 2109
Tina Kratz (V)

