
  

Gröna skolgårdar
av Freinetskolan i Lund

åk 6 -7
ht 2010 och vt 2011



  

BYGGE AV PILTUNNEL OCH BERSÅ PÅ SKOLGÅRDEN

Under ht 2010 började planeringsarbetet med att 
förändra våran skolagård

Vi startade projektet med att besöka Mårtenskolan, 
för att hämta inspiration från deras 

skolgård



  

När vi kom tillbaka till vår skola mätte och dokumenterade vi vår 
skolgård, samt gjorde en enkät bland alla elever på skolan för att ta 

reda på allas önskningar. Efter det arbetade våra elever i åk 6 -7 
fram 4 olika förslag och byggde modeller med olika inriktningar. 
På vårt torgmöte fick hela skolan rösta fram ett förslag, enligt de 

demokratiska principer som Freinetskolan bygger på, och som alla 
elever i åk 6- 7 skulle genomföra / bygga  våren 2011. 



  

Det vinnande förslaget bestod av några piletunnlar och en 
berså, samt önskan om att plantera växter för fjärilar. 



  

Vi tog kontakt med vår hyresvärd och presenterade våra 
planer och fick veta att pil/salix har djupa rötter och får inte 

byggas närmare än 5 meter till vattenledningar. Vi fick därför 
modifiera modellen till en tunnel och berså.

Som uppstart till projektet bjöds all personal på skolan  in på 
en pilflätningskurs för att kunna handleda våra elever vid det 

praktiska arbetet. 



  

Under våren V.17 blev uppstarten för våra 6 -7 -or  en endags 
kurs i pilflätning med Ingalill Nilsson. Därefter gjordes egna 
loggböcker där varje elev skulle dokumentera sitt arbete. 

Våra elever redovisade sina kunskaper om pil, dess historia 
samt växternas betydelse för bevarande av ekologisk 

mångfalld. 



  

Pilen fick vi levererat av Salixprodukter, fiberduk, singel och jord 
införskaffades. 

Sedan följde en veckas arbete med det praktiska: markera, gräva 
ut platsen (till det fick vi hjälp av föräldrar),fördela 1 ton singel med 

skottkärra, plantera pilen och fläta bersån.
Varje dag avslutades med utvärdering i loggboken samt fika som 

elever i grupp turades om att ansvara för.



  

Arbete pågår



  

v.18 på onsdagkväll hade vi invigningsfest med grillning.



  

Vår tunnel och berså har växt och blivit grön under sommaren 
och är en given plats för lek och avskildhet för våra elever.

Pilen kommer att bidra till en torrare , vackrare och 
trivsammare utemiljö.

Våra elever har själva planerat och format sin miljö, med sin 
kreativitet och skapat platsen som de kan vara stolta över.



  

Ekonomin:
Pil och frakt 2855:-
Jord     987:-
Singel och frakt 1709:-
Växter   807:-
                                500:-
Vattenslang, fiberduk   
redskap, jordfräs 3896:-
Pilflätning        2352:-                      
Trävaror 4200:-    
Fika + invigning 1044:-



  

Tankar om framtiden: Vi vill att det projekt som vi genomfört 
ska växa till sig. Om det fungerar väl kan vi tänka oss att 

utveckla pileprojektet mer.   
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