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GESTALTNINGSIDÉ 

 

Förskolegården som är ca 2000 m2, har utformats med en tydlig idé att 

skapa en gård som främjar kreativitet och fantasi. Gården har stora 

höjdskillnader och är uppdelad i flera terrasser.  På den översta 

terrassen sparas berg i dagen och befintliga träd, för att stärka gårdens 

naturliga karaktär och ge skugga. De naturliga inslagen på gården utgör 

en betydande del av gestaltningen och är tänkt att ge barnen möjlighet 

att använda, såväl som lära sig av, samt tillföra gården ekologiska 

värden. Växtvalet är anpassade med hänsyn till Klockarebackens 

befintliga arter och ekologi. Det kommer att finns plats för odling och 

bärbuskar mm för att ge barnen en nära kontakt till naturens nyttor. 

Terrasserna i sig utformas plana och tillgängliga med många olika 

material så som trä, asfalt, sand, barkflis, marksten och planteringar för 

att få en variation av upplevelser och lekmöjligheter för barnen. Det 

finns ytor för rörelselek och platser rofylld lek. Tre av terrasserna skiljs åt 

med slänt där såväl vegetation, som buskage och klättermöjligheter är 

tänkta att uppmana till lek och rörelse samt ge barnen tillfälle att 

utnyttja sin gård till fullo. En samlingsplats med gradängtrappor placeras 

mellan två nivåer och även den kan användas för såväl pedagogiska 

syften som för lek eller häng. 

Terrasserna är direkt kopplade till byggnadens entréer och skapar en 

naturlig rumslig indelning som kan gynna olika åldrars behov. Den nedre 

gården har speciellt utformats med hänsyn till de yngsta barnen och 

innehåller en blandning av ytor för spring, cykling och lek i sandlåda. 

Kring denna delen kommer en bullerskyddande vägg att avgränsa 

gården från trafiken och skapa en bättre ljudmiljö för barnen.  

På terrassernas plana ytor är det tänkt att markmålning i form av spel, 

löpbanor eller dylikt kan uppmana till spring och lek samtidigt som dessa 

ytor även fyller en funktion tillgänglighetsmässigt. 

Lekredskapen är valda för att inspirera barnen till olika lekar och rörelse. 
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