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HÄLSNINGAR FRÅN HÅLL SVERIGE RENT

Vilken lärorik resa ni har gjort tillsammans och ni har gjort bra reflektioner som ni kan ta med
er till nästa resa för att utveckla ert hållbarhetsarbete. Fira och sprid ert arbete!

Mål kopplade till vår resa

UR LÄROPLANEN
NORMER OCH VÄRDEN
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar:
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt
vilja att hjälpa andra
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

UTVECKLING OCH LÄRANDE
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter
och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser,
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång
och musik, dans och drama,
• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom
sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska
fenomen,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om
och samtala om naturvetenskap,
• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel
teknik fungerar,
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika
tekniker, material och redskap,

BARNS INFLYTANDE
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn:

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få
möjlighet att påverka sin situation,
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för
förskolans miljö,
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer
genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

• Ekosystem och biologisk mångfald
• Bekämpa klimatförändringen
• Hållbar konsumtion och produktion
• Hälsa och välbefinnande
• Ingen hunger
Läs mer på www.globalamalen.se

Utvecklingsområde 1:

UTFORSKA NATURENS SKATTER
Tema: Djur & Natur

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Vår förskola ligger nära beläget många natursköna platser. På dessa platser upptäcker barnen
ständigt naturens skiftningar och de olika djur och insekter som är aktiva under olika årstider.
Nu vill vi ta barnen ännu närmre naturens hjärta. Vi vill sträva efter att barnen får respekt och
utvecklar empati för allt levande omkring oss. Vi kommer titta närmre på insekter och deras
sätt att leva. Vad äter djur? Var bor dem? Vi vill även visa barnen hur naturen ser ut under
olika årstider och för att göra det konkret har vi plan för att följa ett träds årshjul. I närheten av
förskolan ligger en dal med äppelträd, och det skulle vi visa barnen. Från vinterskrud, till
blomning, frukt och slutligen höstens färger. Vi vill även introducera allemansrätten för barnen

och öppna upp deras sätt att förstå vår tillgång till fri vistelse i naturen. Men även vilka
förhållningssätt och riktlinjer som råder när vi vistas där.

VAD TAR VI MED OSS?

Vi fortsätter spinna vidare på barnens intressen och tar tillvara på vår närmiljö och fortsätter
prata om allemansrätten och vårt förhållningssätt i naturen. Många av barnen har ett stort
djurintresse. Viktigt att prata om hur vi ska vara mot alla våra insekter och djur. Utveckla
empatiförmåga.

Utvecklingsområde 2:

EN RENARE VÄRLD
Tema: Skräp & Avfall

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Vi arbetar redan mycket med skräp och avfall på olika sätt. Nu vill vi fortsätta engagera barnen
i detta viktiga arbete. Våra barngrupper förändras ständigt och vi får in nya barn som vi vill
fortsätta inspirera att tänka miljösmart. Vi går mycket på promenader och vi kommer alltid att
ha en påse med oss som vi samlar skräp i som vi finner i naturen, detta tänk vill vi förmedla till
barnen. Vi vill jobba vidare med återbruk och visa för barnen att t.ex en mjölkpaket kan bli en
kruka att plantera i. Vi vill återanvända och skapa med olika material. Vi strävar efter att
involvera barnen i källsortering och att öka deras förståelse för olika material så som metall,
plast och glas.

VAD TAR VI MED OSS?

Vi fortsätter vårt sorteringsarbete på vår förskola eftersom vi ser hur mycket det ger oss och
barnen och hur mycket det har utvecklat vårt gemensamma miljötänk. Vi har ett ansvar i att
utbilda barnen till att få en förståelse hur vårt levande påverkar vår natur och miljö. Allting
behöver inte vara nytt och perfekt och vi lär barnen att ta tillvara på det materialet vi har.
Genom detta tankesätt hoppas vi så ett frö till ett framtida miljötänk hos barnen och
föräldrarna.

Utvecklingsområde 3:

EN VÄLMÅENDE KROPP OCH KNOPP
Tema: Livsstil & Hälsa

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Hälsa och välbefinnande är nyckeln till ett rikt liv. Detta tycker vi är viktigt att förmedla till
våra barn. Vi vill öka barnens förståelse av vikten av att äta bra mat. Vad är bra mat? Vad ger
oss energi? Vad mår kroppen bra av? Utöver mat behöver vi även röra på oss samt hitta lugna
stunder i vardagen att vila och slappna av. Genom gymnastik, promenader, yoga och
massagesagor vill vi att barnen ska få uppleva en balanserad dygnsrytm hos oss på förskolan.
De yngre barnen kommer vi arbeta med kroppsmedvetenhet. Vad heter de olika kroppsdelarna?

VAD TAR VI MED OSS?

Vi ser bara positiva effekter av att ge barnen chans och möjlighet till en stunds nedvarvning.
Vi-känslan stärks och barnen lär sig att beröra varandra på ett försiktigt och respektfullt sätt.
De får även möjlighet att lära sig om sin egen integritet då alla barn har rätt att tacka nej till
massage när kompisen frågar, samt att bestämma var de vill ha massage. Varför mår kroppen
bra av att hålla igång och hur mår vi om vi bara sitter stilla? Detta tror och tycker vi pedagoger
är jätteviktigt i dagens samhälle där vi ser att utvecklingen går mot mer och mer stillasittande
från tidig ålder hos barnen. Vi vill få barnen mer medvetna om vikten av att ta hand om sig och
sin kropp.

Utvecklingsområde 4:

FRÅN FRÖ TILL PLANTA
Tema: Djur & Natur

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Från frö till planta
Vi börjar med att återbruka våra mjölkkartonger, som vi klipper av och gör till krukor. I
kylskåpet hittar vi en paprika med många små frön (kärnor) i, som vi tänkte plantera. Till vår
hjälp har vi en av Babblarna (vi har haft ett Babblartema). Vi lägger jord i krukorna och petar
ner de små fröna. Jord, vatten, sol och lite kärlek är allt ett litet frö behöver. Vi tittar till våra
frön och vattnar regelbundet. Efter några veckor hade plantorna tittat upp. Vi satte då en av
mjölkkartongerna utan solljus och vatten och tog fram och jämförde den med de andra efter ett
tag. Barnen såg då att den planta som stått i mörker utan vatten hade vissnat, medan de andra
var gröna och fina. Till sist fick barnen ta hem sina plantor.

VAD TAR VI MED OSS?

Barnen har sett att de klarar av att odla själv. De har lärt sig att man måste ta hand om det man
har odlat för att man sedan ska kunna skörda. Solljus och regelbunden vattning är viktigt!
Härligt att se de stolta barnen när de fick ta hem sina plantor som de själva skött om.

SETT OCH HÖRT:

-Jag lärde mig att vattna själv!

Barn, 2 1/2

-Se vad stora och fina våra plantor har blivit!
Barn, 3

Utvecklingsområde 5:

AVSLAPPNING I VARDAGEN
Tema: Livsstil & Hälsa

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Vi lever i ett stressigt samhälle där tid för lugn och ro oftast är en bristvara. Här på vår förskola
försöker vi ge barnen en chans att varva ner så ofta vi kan. Vi delar barngruppen i mindre
grupper och har då bättre förutsättningar till att erbjuda massage, avslappning och yoga. Till en
början har en av pedagogerna gett barnen massage med hjälp av massagebollar. Efter några
tillfällen har barnen själva fått massera varsin kompis med massagebollen. En viktig sak är att
först fråga om kompisen vill ha massage. Alla är olika och ibland vill något barn kanske bara
ligga på en madrass med en filt över sig och känna lugnet med hjälp av den rogivande
musiken. Efter en stunds massage då alla som vill har fått massera/fått massage har vi en
gemensam avslappning då vi bara ligger stilla och lyssnar på musiken. Efter hand som barnen
blir trygga i massage och avslappning så har vi utvecklat aktiviteten genom att massera med
våra händer och göra massagesagor på varandras ryggar. Vi har även börjat införa mindfulness
i våra grupper, ibland använder vi oss av våra egna röster och ibland lyssnar vi på en av våra
mindfulness cd-skivor.

VAD TAR VI MED OSS?

Vi kommer fortsätta med avslappning/massage/yoga då vi känner att det är en viktig del som
vi vill ge barnen i vår verksamhet. Vi ser bara positiva effekter av att ge barnen chans och
möjlighet till en stunds nedvarvning. Vi-känslan stärks och barnen lär sig att beröra varandra
på ett försiktigt och respektfullt sätt. De får även möjlighet att lära sig om sin egen integritet då
alla barn har rätt att tacka nej till massage när kompisen frågar, samt att bestämma var de vill
ha massage. Vissa barn har svårare för att ligga still och varva ner men efter en del träning så
blir det lättare och lättare.

SETT OCH HÖRT:

"Musiken var skön!" Barn, 4 år
,

Utvecklingsområde 6:

VI ÅTERBRUKAR!
Tema: Skräp & Avfall

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

På BUS återbrukar vi ofta saker som vi annars bara skulle ha slängt. Här tänkte vi berätta om
ett återbruk som våra yngsta barn har gjort. Under hösten visade många barn ett stort intresse
för olika slags fordon. Vi läste böcker om Bonden Blom för barnen och dessa inspirerade oss
till att skapa en egen Bonden Blom lekmiljö med hjälp av olika kartonger, färg och fantasi.
Barnen har målat och klippt utifrån sina egna förmågor. Egna rattar har också tillverkats och
dessa har burits med till de olika fordonen. Barnens fantasi har inte haft några gränser och
kartongerna har förvandlats till bilar, traktorer, tåg, buss mm.

VAD TAR VI MED OSS?

Allting behöver inte vara nytt och perfekt och vi lär barnen att ta tillvara på det materialet vi
har. Genom detta tankesätt hoppas vi så ett frö till ett framtida miljötänk hos barnen och
föräldrarna. Vi fortsätter att lyssna in barnens intresse och utvecklar våra lekmiljöer efter det.
Barngruppernas sammansättning och intresse är föränderligt och här gäller det att vara lyhörd
som pedagog.

SETT OCH HÖRT:

"Min pappa har en grön traktor!" Barn 2 1/2 år

,

"Mamma kör lastbil"
,

Utvecklingsområde 7:

VI SOPSORTERAR!
Tema: Skräp & Avfall

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Lärandet och vikten kring att sopsortera håller vi levande hos oss själva och hos barnen genom
att kontinuerligt ha diskussioner kring just detta och våra sorteringspåsar står alltid synligt
framme på våra avdelningar. Barnen hjälper till att sortera vardagsskräpet som vi varje dag
möter, såsom mjölkkartonger, smörbyttor, plastpåsar etc. När våra sorteringspåsar är fyllda
följer barnen med ut till våra sopsorteringstunnor för att tömma dem.
När vi går på promenad i vår närmiljö tar vi alltid med några påsar så att vi kan ta upp skräp vi
ser på vägen. Barnen letar flitigt upp en massa skräp samtidigt som de förundrar sig över hur
det kan bli så mycket skräp och varför det finns människor som slänger skräpet i naturen. Här
kommer ofta en diskussion om vem det är som kan bli skadad av t ex en plåtburk eller en
plastpåse.
Förutom att vi plockar skräp spontant i vår närmiljö kontinuerligt har vi även en gemensam
skräpplockardag då hela förskolan är ute och plockar skräp. Vi hittade ofantliga mängder med
skräp som vi bar tillbaka till förskolan. Vi samlades på gården i en stor ring och sedan hällde
vi ut allt skräp i mitten och alla fick vara med och sortera med hjälp av våra sorteringspåsar.
Både barnen och vi vuxna var förvånade över hur mycket skräp vi hade hittat i vår natur. Ett
barn utropade "Hur kunde vi hitta så mycket skräp!" I samband med att vi sorterade pratade vi
också om varför det var så viktigt att vi inte slänger skräp i naturen och varför vi sopsorterar.
De flesta av barnen vet exakt vad som gäller och berättar engagerat för sina kompisar.

VAD TAR VI MED OSS?

Vi fortsätter vårt sorteringsarbete i samma anda på vår förskola eftersom vi ser hur mycket det
ger oss och barnen och hur mycket det har utvecklat vårt gemensamma miljötänk. Vi har ett
ansvar i att utbilda barnen till att få en förståelse hur vårt levande påverkar vår natur och miljö.
Vi vill få barnen att värna om djuren och naturen och att deras empatiförmåga ska utvecklas
och stärkas. Vi vill ännu mer få dem till att inse att vi tillsammans måste ta ansvar för vårt
skräp och att man kan hjälpas åt.

SETT OCH HÖRT:

"Hur kunde vi hitta så mycket skräp?!!"
,

Utvecklingsområde 8:

VINDMÖLLELOPPET
Tema: Livsstil & Hälsa

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Bus Förskola har som tradition att varje år springa/gå Vindmölleloppet. Sträckan är 1000 m
och alla kämpar på utifrån sina förmågor. Vissa springer andra går och de allra yngsta får ha
vagnen som hjälp. Vi börjar med att ha en gemensam uppvärmning och sedan går starten.
Halvvägs till mål har vi dukat fram ett bord med blåbärssoppa och vatten på. Här får barnen ta
en välförtjänt drickapaus innan de fortsätter loppet. När de når målet får alla en medalj kring
halsen och de som kommit i mål står vid mållinjen och hejar fram sina kompisar. I vårt lopp är
alla vinnare! Som avslutning innan vi går tillbaka till förskolan sätter vi oss ner och äter frukt
och russin. Det är viktigt med återhämtning efter ett tufft lopp!

VAD TAR VI MED OSS?

Det finns en orsak till varför Vindmölleloppet har blivit en tradition på BUS. Vi ser glädjen
hos barnen när loppet börjar närma sig och barnen ser fram emot det och minns tillbaka på hur
det var året innan. Vi-känslan stärks, detta är något vi alla gör tillsammans. Vi är fina kompisar
och hejar fram varandra. Alla ska få känna sig som vinnare och vara stolta över sig själva. Vi
fortsätter prata om vikten av att röra på sig. Varför mår kroppen bra av att hålla igång och hur
mår vi om vi bara sitter stilla? Detta tror och tycker vi pedagoger är jätteviktigt i dagens
samhälle där vi ser att utvecklingen går mot mer och mer stillasittande från tidig ålder hos
barnen. Vi vill få barnen mer medvetna om vikten av att ta hand om sig och sin kropp.

Utvecklingsområde 9:

INSEKTEN I VÅR TRÄDGÅRD
Tema: Djur & Natur

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

En eftermiddag hittar några barn en stor insekt i vår trädgård. Vi blir såklart nyfikna på vad det
kan vara för någon insekt. "Den kan gå upp och ner" säger ett barn. Ett annat barn kommer på
att vi kan ju leta efter den i vår insektsbok. Vi tar boken och börjar leta. Det finns många bilder
på olika insekter som ändå är ganska lika varandra. Efter lite funderingar och diskussioner
kommer vi gemensamt fram till att det ser ut som det är en myskbock vi har hittat. När vi har
studerat myskbocken släpper vi försiktigt ut den i frihet igen.

VAD TAR VI MED OSS?

Vi fortsätter spinna vidare på barnens intressen och tar tillvara på vår närmiljö. Många av
barnen har ett stort djurintresse och vi har en plan att vi ska skapa ett myrsamhälle eller ett
gråsuggesamhälle för att på nära håll få se hur de lever. Viktigt att prata om hur vi ska vara
mot alla våra insekter och djur. Utveckla empatiförmåga.

SETT OCH HÖRT:

"Den är JÄTTESTOR!" Barn 3 år
,

"Den har sex ben som är svarta!" Barn 5 år
,

"Den är blå, grön och lite guldig!" Barn 5 år
,

Utvecklingsområde 10:

NYCKELPIGAN
Tema: Djur & Natur

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Snön är borta och det har blivit varmare i luften. På vår sköna vårpromenad upptäcker vi en
liten nyckelpiga i gräset. All uppmärksamhet riktas mot detta lilla kryp. Barnen vill komma så
nära som möjligt för att kunna se. De är väldigt försiktiga och diskuterar tillsammans om hur
nyckelpigan ser ut. Tillsammans sjunger vi "En nyckelpiga jag har i handen". Vi lämnar den i
gräset där den hör hemma och går sedan vidare. Väl på förskolan spann vi vidare på barnens
intresse kring nyckelpigan. Barnen fick förklara ännu en gång hur nyckelpigan såg ut och
sedan fick de med hjälp av färg och papper skapa sina egna nyckelpigor. Vi fortsätter
uppmärksamma nyckelpigor genom samtal, skapande och sång. Vi har utvecklat
"nyckelpigesången" genom att använda TAKK-tecken till sången.

VAD TAR VI MED OSS?

Vi fortsätter lyssna in barnen och deras intressen för vi ser hur engagerade de blir när de själv
får upptäcka saker som vi sedan spinner vidare på.

SETT OCH HÖRT:

"Den har ingen svans!"

,

"Den har prickar."
,

"Den är röd."
,

GRÖN FLAGG - HÅLLBAR UTVECKLING FÖR
BARN OCH UNGA

Grön Flagg är ett undervisningsverktyg som
hjälper skolor och förskolor att lära ut
hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt.

Hundratusentals barn och unga på skolor och
förskolor över hela Sverige är engagerade i
Grön Flagg. Förhoppningen a?r att Grön Flagg
ska vara första steget i ett livslångt engagemang
kring hållbar utveckling.

Kontakt:
www.hsr.se
gronflagg@hsr.se
08-505 263 00

Grön Flagg ingår i det internationella nätverket
Eco-Schools, som förenar miljontals barn och
unga runt om i världen. I Sverige drivs
programmet av Håll Sverige Rent.

