SKOLHUSGRUPPEN
västra Sverige



forum för skolmiljö

inbjuder till seminarium om

Barn i den täta staden
onsdagen den 29 november 2017
Barn har för sin utveckling under hela sin uppväxt behov av en utemiljö som är spännande,
stimulerande och utmanande men också rogivande. Den tillgängliga miljön måste tillåta fri lek,
spring och eftertanke och ska finnas nära den miljö där barn befinner sig dagtid och på kvällar,
vardag och helg, sommar och vinter.
Förskolans och skolans verksamhet inne och ute är första steget i ett livslångt lärande vilket
betyder att utformning av, storlek och läge på samt innehåll i förskolans och skolans lokaler och
utemiljö är en viktig fråga i den kommunala planeringen.
Utemiljön handlar också om hur barn i alla åldrar kan röra sig i den täta staden, hur man tar sig
från bostad till skola och till eftermiddagens lekplatser.
Utemiljön handlar också om det behov vi behöver av sol- och dagsljus men också av skugga
när vi är utomhus.
Kanske måste vi välja om vi ska prioritera parkeringsplatser eller lekplatser.
Vår panel består av Titti Olsson, journalist SLU, Patrik Höstmad, Yimby,
Johannes Hulter, Byggnadsnämnden 1:e vice ordf. och Lukas Memborn, arkitekt,
Fastighetskontoret.
Moderator är Madeleine Nordenknekt, arkitekt.
Paneldeltagarna får var och en från sitt perspektiv kort presentera hur man tror att barnens
situation i den täta staden ser ut om 10 år. Därefter hoppas vi på ett samtal mellan panelen
och mötet.
Vi bjuder våra medlemmar på glögg, kaffe/te m.m. För övriga kostar fika 20 kr.
Arrangör
Tid
Plats
Anmälan
Ta sig dit

Skolhusgruppen västra Sverige
klockan 17.30 - cirka 19.30
Abako Arkitektkontor AB, Stigbergsliden 7 (Henriksbergshuset)
föranmälan sker via e-post till charlotta.berggren@bydemand.se
senast söndag 26 november
Spårvagn 3, 9 och 11 stannar vid hpl Stigbergstorget.

Inbjudan riktar sig till medlemmar i Skolhusgruppen, skolledare, pedagogisk personal, arkitekter
och andra som är intresserade av skolutvecklingsfrågor.
Sprid gärna inbjudan till fler som du tror är intresserade!

Välkomna !
Skolhusgruppen västra Sverige, c/o Skogsberg, Vädursgatan 2 A, 412 50 GÖTEBORG
Organisationsnummer 855100-8397, plusgiro 11 74 33-3

