21 OKTOBER 2021, ULTUNA, 9.15-16:00

Möte i nätverket Barn, Unga och Byggd miljö
Årets tema ”Nedslag i verkligheten”
Lokal: Uppsala, SLU, Ultuna, Loftets hörsal (Duhrevägen 8, buss 4 eller 100)
Avgift: Kostnadsfritt (men deltagarna betalar egen lunch).
Anmälan: senast den 8 oktober till Amanda.Gabriel@slu.se
Din anmälan inkluderar plats i bussen under eftermiddagens exkursion.

9:15

Hej och välkomna
Maria Kylin, Petter Åkerblom och Amanda Gabriel

9:25

Boverkets nya vägledning kring utveckling av skolors och förskolors fysiska miljö för
att lyfta hela samhället
Ulrika Åkerlund

9:50

Presentation av en genomgång av forskningslitteratur kring skol- och förskolegårdars
yta och kvalitet
Julia Schneider

10:15

Stadsplanering av barns gång- och cykelvägar i 8 kommuner – vad gör man? Ett
pågående TRV-projekt
Maria Nordström

10:40

Paus och mingel

11.05

Hör mer om bokmanifestet som nått hela riksdagen! ”Barn Plats Lek Stad – strategier för
barnvänlig stadsplanering”
Titti Olsson

11:20

Ta del av masterarbetet ”Barn och ungas rätt till stadsrummet - en studie om
barnkonventionens praktiska tillämpning i kommunal stadsplanering”.
Sofie Hedman och Hanna Pettersson

11:45

Framtagning och implementering av Uppsala kommuns riktlinjer för utemiljöns yta och
kvalitet vid förskolor och grundskolor
Lotta Wikegård

12:05

Med alla sinnen på spänn: Praktisk information om eftermiddagens exkursion till
utvalda platser i Uppsala

12:15

Lunch

13:15

Buss avgår utanför Ultunarestaurangen

13:20

Ekuddenskolan: Grundskola (F-6) byggd 2004 med en utomhusmiljö värd att diskutera

13:50

Lina Sandells park: En upprustad mötesplats i Gottsunda för barn, vänner och familj i ett
socioekonomiskt utsatt område

14:20

Solvallsparken samt bostadsgårdar i nya Rosendal etapp 1. En nyexploaterad stadsdel
med påkostat aktivitetsstråk (invigt i etapper 2016 och 2017) i kanten av Stadsskogen.

15:00

Siegbahnsparken i Rosendal, en av Uppsalas senaste satsningar på större lekmiljöer med
blandning av välordnade lekredskap och natur. Invigdes i oktober 2019. Därifrån
vandrar vi till fots genom de nybyggda kvarteren i Rosendal etapp 2, och spårar
barnperspektiv både på bostadsgårdar och i mellanrummen.

16:00

Bussen plockar upp oss vid Hemköp Rosendal och kör direkt* till Resecentrum

Medverkande
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utemiljö, inte minst i vägledningen som kommer att presenteras. Ulrika har också
arbetat med kartläggning av landets skolgårdar och juridiken kring skolgårdar och
förskolegårdar.
Julia Schneider
Forskningsassistent med bakgrund som miljövetare. Arbetar på institutionen för
landskapsarkitektur, planering och förvaltning i Alnarp, SLU. har varit med i olika
forskningsprojekt som till exempel; urban stadsgrönska i norden.
Maria Nordström
Docent i psykologi och initiativtagare till nätverket Barn, Unga och Byggd miljö. Maria
är medlem i styrelsen för FOT, fotgängarnas förening, och gästforskare på SLU i
Alnarp.
Titti Olsson
Vetenskapsjournalist på Tankesmedjan Movium, SLU och chefredaktör för Tidskriften
STAD – debatt och reflexion om urbana landskap.
Sofie Hedman
Nyexaminerad från masterprogrammet i landskapsarkitektur vid SLU Alnarp. Innehar
sedan tidigare en kandidatexamen i byggd miljö från Malmö universitet.
Hanna Pettersson
Nyexaminerad från masterprogrammet inom stadsplanering vid Blekinge Tekniska
Högskola. Jobbar nu som planarkitekt på Alingsås kommun och bevakar bland annat
barnfrågor i detaljplaneprocessen.
Lotta Wikegård
Sakkunnig för utemiljö, Plan och bygglovsavdelningen på Uppsala kommun,
stadsbyggnadsförvaltningen. Projektledare bland annat för Lina Sandell park och
medborgardialogs projekt med fokus på unga tjejer.
Maria Kylin
Doktor i landskapsarkitektur och lektor vid Institutionen för landskapsarkitektur,
planering och förvaltning på SLU i Alnarp.
Petter Åkerblom
Doktor i landskapsarkitektur och lektor vid institutionen för Stad och land,
ämnesgruppen för landskapsförvaltning, på SLU i Uppsala.
Amanda Gabriel
Universitetsadjunkt i miljöpsykologi med tvärvetenskapliga kompetenser i
humaniörarna, kommunikation samt pedagogisk erfarenhet. Arbetar på Institutionen
för människa och samhälle, SLU Alnarp.

