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Elever deltar i lekplatsprojekt 
 
Vad gör en landskapsarkitekt? Och hur lång tid tar det från idé till 
färdig anläggning? Nu startar ännu en lärorik omgång av Arkitekter 
i skolan. Denna gång med fokus på ny utflyktslekplats. 
 
En ny utflyktslekplats planeras att börja byggas i Håstenområdet senare i år. 
Projektet som är i planeringsstadiet blir nu utgångspunkt för klass 4A och 4B på 
Bockstensskolan som under våren deltar i Arkitekter i skolan - en process där 
eleverna använder närmiljön som läromedel. Eleverna får möjlighet att arbeta 
tillsammans med såväl landskapsarkitekt som skola- arbetslivsutvecklare från 
Varbergs kommun. 

- Vi bidrar med vår kunskap och erfarenhet. Samtidigt får vi viktig 
information om vad unga värdesätter på en lekplats så att vi kan skapa en 
riktigt bra lekplats, säger Katarina Svangård, projektledare på Varbergs 
kommun. 

 
Beprövad metod 
Arkitekter i skolan har genomförts vid fyra tidigare tillfällen i kommunen. Metoden 
är beprövad då den 2016 var del i en effektstudie där Skolverket och Chalmers 
kartlade meningsfullt lärande som gav ökad måluppfyllelse. Processen är 
dessutom viktig ur samarbetssynpunkt. 

- För oss är det viktigt att förverkliga Vision 2025 och låta barn och unga 
vara delaktiga i ett Varberg som växer. Processen att samarbeta över 
förvaltningsgränserna och kombinera samverkan skola- arbetsliv med 
skolans kunskapsuppdrag, är så häftigt, säger Viktoria Struxsjö, skola- 
arbetslivsutvecklare på Varbergs kommun. 

 
Pågår under våren 
Processen kommer att pågå under cirka två månader. Den 19 mars är eleverna på 
platsen för den framtida utflyktslekplatsen. Då ska eleverna tillsammans med 
projektledare och landskapsarkitekt lyssna in tema och syfte med platsens 
gestaltning. 
 
 
 
För info om att besöka processen kontakta: 
Viktoria Struxsjö, skola- arbetslivsutvecklare, förskole- och 
grundskoleförvaltningen  
070-598 86 82, viktoria.struxsjo@varberg.se 
 
För info om processens innehåll och förutsättningar, kontakta: 
Katarina Svangård, projektledare, hamn- och gatuförvaltningen 
0721-83 52 38, katarina.svangard@varberg.se  
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