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Mötesanteckningar förda vid RGR – 3/11 2021 

  
Den 3/11 träffades vi först på Fagerlidskolan och fortsatte mötet hemma hos Göran. 
Vi gick igenom elevernas listor om tillgänglighet på skolorna. 
 
 
Se: Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet, kapitel 
26 Lekplats. 
 
Utdrag: 
 
”RIKTLINJE: Oberoende av funktionsförmåga, etnicitet, kön, ålder och social bakgrund har 
alla barn, ungdomar och vuxna, rätt till lek och samvaro i en trygg och lämplig miljö. Det ska 
vara möjligt att självständigt eller med personligt stöd använda hela eller större delen av 
lekplatsen. Det ska vara möjligt att ta sig fram till lekplatsen och till lekplatsens aktiviteter, 
lekredskap och utrustning.” 
 
Tillgänglighet, användbarhet, delaktighet  
”För att lekplatsen ska vara tillgänglig och användbar är det viktigt att det går att komma fram 
till och komma nära intill alla funktioner. Det är då möjligt att använda lekredskapen, 
sittplatserna och övriga funktioner självständigt eller med hjälp av en annan person. 
Dessutom är orden ”tillgång till” viktiga”.  
 
”När det gäller övrig utformning av lekplats finns de gemensamma europastandarderna för 
lekredskap och stötdämpande underlag: SS-EN 1176-1 till och med SS-EN 1176-7, SS-EN 
1176-10 och 11 samt SS-EN 1177.” 
 
26:12 Minst en framkomlig yta finns till varje lekredskap. Ytan ska vara fast, jämn och halkfri. 
 
2:7 Markyta är hårdgjord, jämn och halksäker. 
 
2:16 Sittplatser ska vara placerade på hårdgjord yta utanför gångvägen. Underlaget där 
sittplatsen är placerad har en lutning på högst 1:50 (2%).  
 
 
 
 
 
 
 



RITNINGSGRANSKARRÅDET   

MELLERUDS KOMMUN 
 
 
Fagerlidskolan  
 

• Toaletter: draghandtag och handikappvänligt dörrhandtag saknas på HWC 
(personaltoalett). Saknas skyltar på alla toaletter dessa ska vara taktila med 
blindskrift och lätta att hitta för personer med eller utan nedsatt orienteringsförmåga. 

• Asfalt: ny asfalt på cykelbanan bak på skolan och asfaltera grusade ytor som borden 
står på. 

• Lekplatser: hårdgjorda ytor vid gungor, klätterställning och motorikbanan. 

• Bandyrinken: öppning in så alla kan vara med. 

• Lekförrådet: när det görs ett nytt så ska det vara tillgängligt. 
 
Karolinerskolan 
 

• Blinkande brandlarm saknas på en del toaletter. 

• Asfaltera grusvägen för att lättare ta sig fram med rullstol. 
 
 Åsens skola 
 

• Ramp in till gymnastiksalen saknas. 

• Klädhängare sitter för högt upp. 

• Det kör många bilar på de ställen man kan ta sig runt med rullstol-SÄKERHETSRISK!  
Se: VG:s riktlinjer 2:9 Gångyta är väl åtskild från körbana och cykelbana. 

• Bänkar och bord ska vara anpassade när de byts ut. 

• Eleverna upplever att det är dåligt städat på toaletterna. 

• Bord saknas ute. 
 
 Nordalsskolan 

 

• En gunga för de som sitter i rullstol eller något annat kul som man kan köra upp på. 
 

 Rådaskolan 
 

• Dörröppnare fungerar ej. 
 

Åsebro skola 
 

• Ramp till skolgården. 

• Akustiksanering i klassrummet som är bredvid vaktmästarens rum. 
 

 
 
 

  Veronica     

 
 

 

 

 


