
 

 

 

Vår utomhusmiljö erbjuder oändliga möjligheter till utomhuspedagogik i alla 
teman och ämnen samt för alla åldrar från förskola upp till klass 6.  

Runemo skola med förskoleavdelningen Kullen ligger vid älven Voxnan. Vår skola 
har gångavstånd till Fottarleden som är en av Hälsinglands vackraste vandringsleder 
längs Voxnans strand med vildmarksnatur som sträcker sig mellan Runemo och 
Söräng. Flottarleden erbjuder många fantastiska naturupplevelser i olika ämnen.  

 
 
 
 
 
 
 

Skolan har bara ett kort gångavstånd till Runemos badplats som vi använder i olika 
syften och ämnen såsom att sjösätta båtar barnen gjort i slöjden, bada på idrotten 
eller på fritids.  
 
Byn Runemo erbjuder kulturmark med bebyggelse. Skolans lärare och elever 
besöker reningsverket och företaget NEFAB bl. a i teknikundervisningen. En 
närliggande hälsingegård och damm ger också möjligheter till nya upplevelser och 
lärande.  
 
Vår skola är anpassad för rörelsehindrade vilket betyder att naturen är lättillgänglig 
för alla. 

På Runemoskolan och Kullens förskola försöker vi att ta vara 
på vår vackra och närliggande natur. Vi har därför olika 
aktiviteter där vi med omsorg städar, rensar och tar hand om 
naturen i våra faddergrupper. Dagar som t.ex. vår 
gemensamma städdag och fågelholksrensningsdag. 

 

Gröna ytor  

Vi har en härlig skolgård med en stor kulle, små hällar, äldre träd och buskar. Miljön 
erbjuder rika möjligheter till rörelselek och sensomotorisk träning både på sommaren 
och vintern. I den närliggande skogen finns det mycket att utforska, upptäcka och 
uppleva. Det finns även flera fina stigar, en åker, en liten fotbollsplan och tillgång till 
en stor fotbollsplan som Runemo AIK sköter om.  

 



Fotbollsplanen används för olika turneringar, aktiviteter, idrott, 
fotboll och brännboll. Kullens förskola arrangerar Vårruset och på 
vintern Lilla Vasaloppet för de yngre åldrarna.  

Lekytor Vårt skolområde har många små naturrum som endast 
fantasin kan bestämma spännvidden för. Här finns gungor, 
sandlåda, ny spännande klätterställning med väldigt många 
finesser, rutschbana, förråd, lekstuga och lusthus.  

Asfalterade områden Skolgården inbjuder till många traditionella 
lekar, olika bollspel, lek med cyklar och små traktorer. Det finns 
också bollplank, kingrutor, basketkorgar, landbandyplan och 
fotbollsmål.  

Den närliggande skogen använder vi i många olika ämnen och 
aktiviteter, såsom i naturundervisning, matematik och språk. Vi 
studerar också fågelholkar som är snickrade och gjorda av elever 
och som sköts av faddergrupperna. Orientering, tipsrundor, 
motionslöpning, utflykter, skidåkning mm sker också i den 
närliggande skogen och på åkern.  

 

Vinteraktiviteter  

På vår skola har vi många olika vinteraktiviteter, djurspår i snön, vinterspelen, 
skridskoåkning, skidåkning, pulkaåkning, snöbyggen mm. 

 

 

 

 

 

Ishockeyplan ligger bakom skolan och sköts av Runemo AIK. Skolan, Kullens 
förskola och fritids kan fritt använda ishockeyplanen när de vill för idrott, 
skridskoåkning och curling. 

 

 


