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Studieresan till Holland  13-17/9 2010

Bakgrunden till Hollandsresan får man söka 16 år tillbaka i tiden. Jag jobbade då på Gunnes-
boskolan i Lund och hade hand om en stor skolträdgård. Vi fick ett studiebesök från Holland 
med en busslast lärare från södra Holland, som alla var intresserade av skolgårdar och skol-
trädgårdar.

Så fick jag kontakt med Nol Trum som sedan kom till Sverige med skolklasser vid tre tillfällen 
och själv med familjen et tiotal gånger. Själv har jag också besökt hans skola och närbelägna 
skolor flera gånger.

Har man en sådan kontakt är det lätt att ordna ett bra program och en intressant studieresa. 
Det var därför i trygg förvissning att vi skulle få en intressant resa, som vi åkte … och det 
stämde till hundra procent.

Vi var tre pedagoger från Malmö Naturskola som åkte:
Emma Pålsson, Josef Vilhelmsson och jag.
Från Kirsebergs stadsdel kom: Emma Sjöberg, Anders Jönsson och Alf-Inge Fristedt. De är 
klasslärare på Bulltoftaskolan och Segevångsskolan.

Den 13/9 gav vi oss iväg söderut med hyrd minibuss. Under de kommande tre dagarna fick vi 
vara med om många intressanta studiebesök, visningar, presentationer samt en kvällsfest på 
Nols skola – till vår ära. (se nedanstående beskrivningar)

Holländska skolor och skolor i Malmöregionen har många likheter. Det känns också som 
att holländska pedagoger och vi tänker väldigt lika. Tanken på ett utökat samarbete känns 
därför naturlig.

Vi pratade med Nol om arbetsutbyte med skolan där han nu är rektor samt på angränsande 
skolor. En start kunde vara om några holländska pedagoger åkte upp till Malmö och var våra 
gäster en vecka i vår. Om vi bjöd på allting, en vecka så kunde de bjuda tillbaka på samma 
sätt. Kanske kunde ett längre samarbete permanentas som säkert skulle vara till gagn för 
skolgårds- och skolutvecklingen i bägge länderna.

Malmö 8/9 2010     /  Birger Emanuelsson, Malmö Naturskola 



Tisdag 14 september 
Vårt första skolbesök blev på Basisschool Wegwijzer i 
Den Dungen. Skolan är en kommunal skola för elever 
i åldern 4-12 år. Skolgården var öppen för allmänhe-
ten. På framsidan låg den gemensamma skolgården 
som var ganska en lik en vanlig svensk skolgård med 
asfalt, målade hopprutor och lite lekredskap med flis 
under. Det fanns flera stora träd på skolgården och 
när något skulle uppmärksammas kunde det ske ge-
nom att plantera ett nytt träd. Runt många av träden 
fanns fasta bänkar som både skyddade och användes 
som sittplatser. 

Det som skilde sig var att varje klassrum hade egen 
utgång till en egen liten trädgård som kunde använ-
das som ett uteklassrum. Alla klassrum hade stora 
fönster ut mot de gröna delarna av gården. Allt boll-
spel skedde på skolans baksida där det fanns fotbolls-
mål och även ramp till skateboardåkarna. 

Vi lånade sen var sin cykel och cyklade till nästa skola, 
Basisschool Fonkel. Den här skolgården var helt olik 
den förra. Delen framför skolan var det inget speciellt 
med, lekredskap, flis och asfalt. På baksidan var det 
däremot en riktig liten vildvuxen skog med en bäck 
som slutade i en damm, en mysig stig och plats för 
kojbygge och trädklättring. Skogen var ett resultat 
av en vunnen tävling om att rita en grön skolgård. 
Vinsten gav pengar till att förverkliga idéerna. Dam-
men var ganska djup och man kan diskutera om 
det är lämpligt att ha en sådan på sin skolgård. Det 
fungerade för att de yngsta barnen gick på en annan 
skola. Även här hade varje klass en egen bit av skol-
gården men här skulle den användas till odling. Alla 
pedagoger var dock inte lika intresserade så resulta-
tet var väldigt skiftande.

På cyklarna igen och iväg till den andra delen av Fon-
kelskolan. Ännu en gång ser skolgården på framsidan 
ut ungefär som hemma men innergården är mycket 
speciell. Där fanns en amfiteater i centrum och runt 
omkring fanns olika små rum med odling, sittplatser, 
konsthantverk och material som gav möjligheter att 
arbeta med NO-undervisningen i trädgården. Många 
av konstverken var tillverkade av eleverna i samarbe-

te med lokala konstnärer. Här fick eleverna inte vara 
på rasten utan bara under lektionstid. Trädgården är 
inhägnad så inga obehöriga kan komma in.

Sista punkten för dagen var en naturskola utanför 
Den Dungen. Det var inte jätteintressant men de 
hade lite material som var praktiskt, t ex färgglada 
ryggsäckar med uppgifter till en runda med samma 
färg. Enkelt och praktiskt att använda även för dem 
som inte är jätteintresserade av naturen. 

Som helhet var det en mycket bra dag med många 
fina skolgårdar som gav oss många idéer att ta med 
hem. Det var väldigt engagerade rektorer som tog 
hand om och guidade oss på cykel mellan skolorna. 

Emma Sjöberg och Anders Jönsson, Bulltoftaskolan

Basisschool Wegwijzer 



Basisschool Wegwijzer  - samarbete Basisschool Wegwijzer  - små sittplatser 

Basisschool Wegwijzer  - lövhög Basisschool Wegwijzer  - klassens utgång 

Basisschool Fonkel - damm i skogen Basisschool Fonkel - bäck och bro



Onsdagen den 15/9
Vi börjar dagen med att hämta vår värd, Nol Trum, 
i hans hem i Rosmalen. Han guidar oss runt i sin 
privata trädgård där han berättar för oss om sin teori 
om den vilda självskötande trädgården. Det är ett, i 
mitt tycke koncept, som lämpar sig alldeles ypperligt 
för att en skolträdgård. Jag ser nämligen en svårighet 
i att kunna bibehålla och sköta en skolträdgård i våra 
tider då lärare får mer och mer att göra. En annan vik-
tig tanke som väcktes hos Nol är vikten av att bygga 
upp ett nätverk. När han visar upp sin uteplats med 
ett alldeles fantastiskt grönt tak förklarar han att han 
och andra skolledare/skolpersonal träffas hos honom 
en gång i månaden för att diskutera gröna skolgårdar. 
I det långa loppet hoppas jag att vi i Malmö tillsam-
mans med Naturskolan kan få till ett liknande sam-
arbete för att på så sätt kunna inspirera varandra och 
för att gemensamt kunna arbeta vidare mot ett inom 
skolans gränser grönare Malmö.

Vi forsatte sedan till Nols nuvarande skola, ba-
sisschool de Touwladder. Det är en lite äldre skola 
som påminner en del om våra skolor i Sverige. In-
trycket under tisdagen var att skolorna i Holland varit 
byggda i cirkel kring en för skolan gemensam mitt. I 
svenska mått mätt kändes det ovant, men samtidigt 
väldigt nyskapande och gemytligt. 

På de Touwladder, repstegen, kändes det dock mer 
bekant med en skola där klassrummen ligger mer på 
rad och med en korridor utanför. Dock var det två sa-
ker som gjorde bestående intryck på mig, och det var 
skolans vaktmästare och dess atriumgårdar. Atrium-
gårdarna var lummiga oaser med gröna fruktträd och 
buskar, arbetsbänkar för trädgårdsskötsel och slöjd, 
en damm med tillhörande fiskar och grodor samt en 
centralt byggd eldstad med möjligheten att kunna 
samlas en helklass. Det var välgenomtänkta atrium-
gårdar som möjliggjorde undervisning i många utav 
skolans ämnen såsom slöjd, hemkunskap, matematik, 
bild, fysik, teknik och sist men inte minst biologi. 

En ständigt närvarande tanke hos mig när jag vista-
des i de två atriumgårdarna, och även under resten 
utav studiebesöken, var hur man skyddar det mot 

vandalisering. Fördelen med en atriumgård är att den 
är svår att ta sig till utifrån, vilket försvårar vandalise-
ring. Det svåra som jag ser det, och som vi även dis-
kuterat, är att man i en storstad alltid riskerar att folk 
utifrån kommer och förstör. Våra guider vittnar också 
om att viss skadegörelse och vandalisering förekom-
mer. Dock förklarar de samtidigt att skolor i Holland 
inte sällan är stängda, med hjälp av ”taggförsedda” 
stängsel, för allmänheten på kvällar och helger. Hur-
vida vi i Sverige får göra det vet jag inte? 

Basisschool de Touwladder visar också den, i alla fall 
för mig, smärtsamma betydelse av att ha en engage-
rad vaktmästare på skolan som hjälper till med den 
dagliga skötseln. Avslutningsvis visar Nol och hans 
personalstyrka upp en plan över den nya skolan som 
ska byggas på platsen där de Touwladder står idag. 
Det är en fantastisk plan där utemiljön har fått lika 
mycket tid och uppmärksamhet som skolbyggnaden 
i sig. Det är en cirkelformad byggnad som är byggd 
kring en stor lummig utomhuspedagogisk innergård 
samtidigt som den även har stora grönområden runt 
om. Skolan i sig ska kosta i runda slängar 9 miljoner 
euro där 1 miljon var tänkt att komma från ett bygg-
företag som skulle upprätta lägenheter på ”skolans 
tak” Dock har detta inte gått igenom då Holland, 
enligt Nol, har drabbats hårt av finanskrisen i världen. 
För tillfället letar de alltså efter den sista miljonen för 
att kunna starta byggandet. 

Det som överraskar och imponerar på mig är att det 
handlar om en skola som byggs omkring ett grön-
område och inte ett grönområde som byggs runt en 
skola. För mig är det ett helt främmande tankesätt, 
men förhoppningsvis kan även vi i Sverige ta till oss 
det här tankesättet. Dock krävs det att pedagoger 
och skolpersonal involveras redan från start!

Innan lunch gjorde vi ett studiebesök på ett geolo-
giskt museum där utställningarna spänner över Big 
Bang, livets utveckling och dinosaurierna och fram till 
modern tid. Ett fantastiskt museum att ha i sin närhet 
för vilken lärare som helst F-9! De bedrev även ett 



natur- och miljöarbete som skolklasser kunde anmäla 
sig till.

På eftermiddagen mötte vi upp Anton Hennings i 
nature park Schjindel. Anton, som arbetar som lärare 
på intilligande basisschool de Beemd, var en utav ini-
tiativtagarna till anläggandet av parken 1989. Det var 
från början en hage som byggdes om till en pedago-
gisk park dit lärare kan komma med sina skolklasser 
för att lära sig om naturen ibland parkens flertaligt 
representerade biotoper. Parken fungerar inte enbart 
som pedagogiskt park utan man försöker även hålla 
liv vid det kulturarv som finns i området, inte minst 
korgbindningen.

Efter ett samtal med Anton och en rundvandring i 
parken går vi vidare till skolan. På skolgården är där 
ett flertal saker som fastnar på näthinnan. De har 
lyckats få till ett system för att samla upp regnvat-
ten i form utav små kanaler som löper, nästan obe-
märkt, över skolgården och som slutligen leder till en 
nergrävd vattentank. Ovanpå vattentanken har man 
sen byggt en imponerande ”skulptur” i tre nivåer som 
fungerar som en lekplasts/klätterställning för barnen. 
I skulpturen finns en vattenpump för att leda upp 
vattnet i tanken så att man kan använda det för att 
vattna skolgårdens växter. Skulpturen i sig har också 
ett inbyggt kanalsystem för att leda ut regnvatten till 
de växter som växer på den. 

Den idrottslärare som jag är fastnar även för deras 
hinder- och balansbana som är uppbyggd av alle-
handa trädstammar i varierande storlek och tjocklek. 
Fantastiskt! På skolans baksida har de en liten bloms-
terträdgård med allehanda blommor och växter som 
i hög utsträckning används i undervisningen. Anton 
förklarar att den fina skolgården till trots är det svårt 
att få alla pedagoger att vilja/våga använda sig utav 
den i undervisningen. Anton berättar för oss att en 
hjälp på vägen för de här och andra pedagoger är ett 
läromedel som han under föregående år fick möjlig-
het att göra. Det är ett utomhuspedago- giskt mate-
rial med övningar för skolans alla årskurser där det för 

varje årskurs finns 10 olika program. Övningarna är 
nerlagda i lådor med tillhörande material. Vid samtal 
med Nol bestämde vi oss för att köpa in en årskurs 
övningar till naturskolan för att se om det är ett mate-
rial som kunde passa svenska skolor också.

Dagen avslutas med en fest på kvällen på Nols skola.

Alf-Inge Fristedt, Segevångskolan  

Hemma hos Nol Trum, den självskötande trädgården

Basisschool de Tauwladder 
- samlingsplats i atriumgården 



Basisschool de Tauwladder 
- damm i atriumgården 

Basisschool de Tauwladder 
-sköldpadda i dammen

Basisschool de Tauwladder 
-plan för den nya cirkelformade skolan 

Basisschool de Tauwladder 
- atriumgård med naturkänsla 

Geologiska Museét - tidslinje med tillhörande växter Geologiska Museét -dinosaurie i naturlig storlek 



Nature Park Schjindel 
Basisschool de Beemd 
- året runt blommande ängsväxter

Basisschool de Beemd 
- stuprörsavslut

Basisschool de Beemd 
-våtmarksväxter i dagvatten 

Basisschool de Beemd 
- lekdrake 

Basisschool de Beemd 
-oas i pil på skolgården 



Torsdagen den 16e sept
Kl 0900 började dagen på f-6 skolan De Spelelier.

Där jobbar två drivna pedagoger som leder utom-
husundervisningen. Två dagar om året är avsatta som 
skolgårdsdagar. Då är alla elever ute på skolgården 
och har olika workshops, samt genomför skolgårds-
förändringar. Volontärer är med. Det kan t ex vara 
skapa med löv, lära sig svamp eller titta på fåglar. 
Skogården förändras successivt till att bli grönare och 
mer personlig. En rolig detalj var de 1,5 m höga stol-
par som eleverna målar och slår ner i marken. Runt 
dessa skedde många lekar. De hade även satt mosaik 
på många ytor och satsade stort på odling.

Vi blev bjudna på en lyxig fralllunch med bland annat 
sill o lök(!)

1300 besök på De Kleine Aarde (Center for durability 
and innovation).
Centret är ett besökscentrum med omgivande park. 
Byggandet av huset och större delen av parken 
skedde under 90-talet. Allt i en innovativ stil med 
hållbarhetstänk. Tanken är att komma dit och inspi-
reras. Huset är t ex byggt av närproducerat trä och 
isoleringen består av återvunnet papper. I parken 
finns så olika saker som insektshotell för diverse små-
kryp, experimentsodlingar för snittblommor som inte 
konstgödslas, den naturligt snygga trädgården (dvs. 
växter som trivs med de förutsättningar som finns på 
platsen odlas) och olika sätt att se på och använda 
vatten.

15.15 kom vi till Molenwijk school i Boxtel. F-6.
Elise van Kessel som är pedagog berättade om hur 
hon drivit arbetet med skolgården.
När skolan byggdes var skolgården en enda stor 
stensatt yta. Hon pratade med elevernas föräldrar och 
undersökte vilken sorts skolgård de ville att sina barn 
skulle ha. Därefter undersökte hon också på vilka 
yrken och kompetenser föräldrarna satt på. Under 
åtskilliga lördagsförmiddagar har hon som spindeln 
i nätet fått föräldrar och närboende att tillsammans 
förändra skolgården. Elise fick sköta logistiken och 
inte minst se till att det alltid fanns god fika för alla på 
lördagarna.

Skolgården fick på detta sätt bland annat upphöjda 
rabatter längs väggarna, växtlighet som avskärmar 
bollspelet, en mysig grön och tät koja samt diverse 
odlingar och sittplatser. En viktig detalj är de små 
vagnarna med minikrattor, kvastar och andra träd-
gårdsredskap som barnen får sköta sina odlingar 
med.

Dagen avslutades med en god middag i Staden S-
Hertogenbosch på en charmig restaurang som heter 
le Bateau (Båten).

Josef Vilhelmsson, Malmö Naturskola 

Basisschool de Spelelier 
- samlingsplats 

Basisschool de Spelelier
- mosaikram runt odlingslotter 



Basisschool de Spelelier 
- målade stolpar 

De Kleine Aarde - mur för biologisk mångfald, full av 
krypin för insekter 

De Kleine Aarde - Center för hållbarhet och utveckling De Kleine Aarde - naturmarkshinderbana 

Basisschool Molenwijk 
-mosaikorm på cementrör 

Basisschool Molenwijk 
- variation på gården 



Basisschool de Wegweijser
- insektshotell 


