
Hälsoförskolan
i Örkelljunga

Ett holistiskt koncept för 
en hälsofrämjande 

förskola
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Förskolan Högkullen

• Byggd 1968
• 3,5 avdelningar
• Stort behov av renovering men för kostsamt,

beslut om rivning och nybyggnation
• Politisk vilja att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande



Think Tankens tankar
• Universal design
• Förebyggande insatser (hälsofrämjande)
• Gynna integration
• Genom barnen hjälpa hela familjen att bli 

hälsosammare
• Hållbart måltidskoncept
• Gameification/spelifiering
• E-hälsa och digitalisering
• Kultur



Vad har gjorts hittills?
• 2016

– Förankringsarbete

• 2017
– Framtagen konceptram
– Ny detaljplan för området
– Arkitektur, universell design
– Projektansökningar, fortgående
– Etablerad samverkan med högskolor 

och universitet för konceptutveckling, 
forskning, studentarbeten och 
uppsatser

• 2018
– Första spadtaget
– Personalen på förskolan tolkade 

konceptet till pedagogisk verksamhet
– Fortsatt samverkan med högskolor och 

universitet, studentarbeten

• 2019
– Inflyttning och invigning
– Implementering av konceptet
– Kommunövergripande 

arbetsgrupp för mat och måltid. 
– Forskning och uppsatser
– Tillsatt en hälsopedagog
– Spridning av konceptet, 

internt och externt

• Framtiden
– Följeforskning!
– Hälsoskola
– Spridning



Workshops
• Workshop 1 - Vad vill Örkelljunga kommuns medarbetare och 

vad kan MultiHelix Think Tank bidra med?
• Workshop 2 – Vad vill Örkelljungas familjer och invånare?
• Workshop 3 – Arkitektur och koncept
• Workshop 4 – Social innovation, familj och integration
• Workshop 5 – Mat, måltid, hållbarhet 
• Workshop 6 – Utemiljö, föreningsliv, näringsliv och hälsa
• Workshop 7 - Sammanfattning
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Konceptgrunden
Värdegrund
Jag är…

•Nyfiken
•Utforskande
•Inkluderande
•Uthållig

Jag…
•Vågar utmana och testa
•Reflekterar
•Kommunicerar
•Respekterar

Ledord
• Hälsoambassadör
• Hälsofrämjande 
• Holistisk 
• Universell design
• Innovation
• Långsiktighet
• Barnets perspektiv
• Living lab
• Integration
• Utveckling
• Samverkan
• Förankring
• Tillgänglighet
• Empowerment

• Externa aktörer
̵ Forskning
̵ Föreningsliv
̵ Näringsliv

• Multihelixstruktur
• Hållbarhet
• Gamification
• Internationellt
• Samhälle
• E-hälsa
• Digitalisering
• IoT (Internet of

Things)
Värdegrund

Ledord



Personal
• Engagemang
• Alla personalgrupper
• Lärande interaktion
• Lyssna
• Stolthet
• Glädje
• Språk
• Pedagogik

Personal



Måltid
• Måltidsglädje 
• Måltidsmiljö 
• Bra mat
• Jord till bord
• Kretslopp
• Val av mat
• Dagens recept
• Kunskap
• Eget kök
• Kökslabb

Måltid



Kultur
• Mångkulturellt
• Sammanhang
• Familj
• Utbyte
• Skapa själv
• Skapa tillsammans
• Musik
• Teater
• Dans
• Teckna
• Leka
• Storytelling

Kultur



Mötesplatser
• Lämna/hämta och stanna
• Bemötande 
• Familjeinkluderande aktiviteter
• Anslagstavla
• Digital kommunikation
• Generationsövergripande
• Gemensamt lärorum
• Lounge
• Fika

Mötesplatser



Arkitektur
• Universell design
• Inbjudande entré
• Bra ljudmiljö, akustik
• Bra ljusmiljö, naturligt ljus
• Barnets perspektiv
• Tillgänglighet
• Material
• Innemiljö

Arkitektur



Naturen
• Naturen som äventyr
• Utnyttja naturlig lekmiljö
• Årstider
• Utemiljö
• Odling
• Fyra elementen
• Skapa
• Skogen
• Vattenlek
• Växthus

Natur



Kropp och knopp 
• Fysisk hälsa
• Psykisk hälsa
• Social hälsa
• Balans
• Trivsel
• Trygghet
• Gemenskap
• Samhörighet
• Vardagsmotion
• Samarbete
• Rörelseglädje
• Glada barn
• Vila för alla och sömn

Kropp och 
knopp

Kropp och 
knopp



Vad är hälsa?
Avsaknad av 
sjukdom?

”Hälsa är ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, mentalt och 
socialt välbefinnande och inte 
endast frånvaro av sjukdom.”

WHO. 1948
"Personen har full hälsa, om 
och endast om, personen 
har förmågan att, givet 
standardomständigheter, 
förverkliga sina vitala mål.”

Nordenfelt. 1991

"Hälsa är att må bra – och att ha 
tillräckligt med resurser för att 
klara vardagens krav – och för 
att kunna förverkliga personliga 
mål."

Winroth & Rydqvist. 2008



Vad är hälsa i Hälsoförskolan
• Holistiskt!
• Psykisk, fysisk, social hälsa
• Rörelse – Vila
• Inne – Ute
• Pedagogik – Material
• Barn – Vuxna
• Förskola – Familj – Samhälle

Hälsa är en viljeyttring, en riktning och ett mål



Arkitektur



Utemiljö
Lilla gården

Stora gården

Sagoskogen

Parkering



Förskolan
• Byggnad – Universal design, naturmaterial
• Entré – En ingång för alla, inkluderande
• Personal – Alla personalgrupper involverade
• Scener samt sagorum – För social och kulturell hälsa
• Utemiljö – Tillgängliggjord, naturmaterial, utesov, odlingar
• Mat – Måltidspedagogik, matlaboratorium, jord-till-bord
• Lounge – För social hälsa, hälsopedagog

Bilder: Chroma arkitekter



Ritning: Chroma arkitekter





Personal

Alla personalgrupper på 
förskolan är en del av det 
hälsofrämjande konceptet.

Förskolans pedagoger fortsätter att 
arbeta med konceptet och utveckla
pedagogiken tillsammans med
experter och forskare. 



Entré

Alla barn, föräldrar, pedagoger och 
besökare till Hälsoförskolan går in 
genom samma välkomnande entré. 
Detta för att skapa ett gemensamt 
sammanhang.

Byggnaden är utformad utifrån 
riktlinjen universell design, där alla ska 
kunna röra sig på sina egna villkor.



Scen för uppträdande

Kultur är en viktig aspekt av 
hälsa och här kan barn och 
vuxna uppträda tillsammans 
och för varandra. Det finns
även en utomhusscen.

En bra arena för olika 
sociala projekt. 

Bild: Chroma arkitekter



Sagorum

I detta rum finns det möjlighet 
att inrätta sagomiljöer som kan 
vara över tid då rummet är 
avsatt för just detta ändamål. 

Utgör en del av både social och 
kulturell hälsa. Skapar även 
möjlighet för vila och återhämtning.

Bild: Chroma arkitekter



Utemiljö

Naturtomten har tillgängliggjorts
genom slingrande stigar. Balans-
och motorikbanor är skapade i 
naturmaterial och fällda träd har
återanvänds i utemiljön. En särskild 
sagoskog har inrättats. 

Att vara i naturen är hälsofrämjande 
och en viktig del av förskolans 
holistiska koncept. 



Utesov

Barnen sover utomhus på 
britsar under tak, vid sämre 
väder hissas jalusier ner.

Forskning har visat att barn 
sover både bättre och
längre om de får sova ute. 



Odlingar

Det finns möjlighet att odla i 
odlingslådor i direkt anslutning 
till kökslabb, kök och utekök. 

Ger barnen möjlighet att utforska 
naturen, kretsloppet från jord till bord. 

Bild: Chroma arkitekter



Matlaboratorium för barnen

Här i kökslabbet kan barnen 
utforska, experimentera med 
och tillaga allt från morötter 
till kålrabbi. 

Att kunna följa maten från jord 
till bord är en del av måltids-
pedagogiken. Labbet blir en arena 
för utveckling och riktade projekt. 

Bild: Chroma arkitekter



Vardagsrum för 
måltider och umgänge

Här kan barnen äta frukost 
och lunch i en hemliknande miljö. 
Rummet kan även öppnas upp 
och integreras med loungen. 

Här kan pedagoger tillsammans 
med forskare utveckla 
måltidspedagogiken. 

Bild: Chroma arkitekter



Lounge för social hälsa

Mötet, här kan föräldrarna sätta sig ner 
efter att de hämtat barnen, ta en kopp 
kaffe och samtala med andra föräldrar. 

Ett forum för kommunikation både 
digitalt och mellan föräldrar/pedagoger/
forskare/föreningsliv/kommunala 
tjänstepersoner/experter/med flera. 

Bild: Chroma arkitekter



Transport och parkering

Att gå och cykla kommer att 
uppmuntras men för de som 
måste parkera en bil har det 
skapats en parkering som ska
smälta in i grönskan.



Kropp och knopp

Fysisk, mental, social och kulturell 
hälsa samverkar för att skapa de 
bästa förutsättningarna för barnens
framtida hälsa. 

Uppmuntrar till rörelse både på 
förskola och i hemmet. Lära barnen 
goda vanor och låta dem föra med
sig dem hem. Barnen blir inspiratörer 
och hälsoambassadörer. 



Förväntan och förhoppningar
• Fysiska, psykiska, sociala och kulturella aspekter 

samverkar för att skapa de bästa förutsättningarna för 
barnens framtida hälsa. 

• Barnen etablerar goda vanor som de kan ta med sig 
hem. Hälsopedagog som möter föräldrarna i loungen 
förstärker detta. 

• Barnen blir inspiratörer och hälsoambassadörer. 



Utmaningar
• Följeforskning - finansiering och utförande

• Spridning - överförbart koncept

Bild: Chroma arkitekter




