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HÄLSNINGAR FRÅN HÅLL SVERIGE RENT

Tack för fin läsning av er Grön Flagg-resa, nu ska ni få fira att ni fått Grön Flagg-diplomering!
Ni har gjort flera lärorika aktiviteter för att nå era mål, väldigt kul att se vad ni har gjort genom
era bilder också. Toppen att ni även har kopplat er undervisning till några globala mål. Vi ser
fram emot att få läsa er nästa plan och hur ni kommer att utveckla ert arbete med lärande för
hållbar utveckling.

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:
• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social
bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
• 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,
• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer,
• 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,

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,

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

• Jämställdhet
• Minskad ojämlikhet
• Hälsa och välbefinnande
• Hållbara städer och samhällen
Läs mer på www.globalamalen.se

Utvecklingsområde 1:

SORTERING OCH AVFALL.
Tema: Skräp & Avfall

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Vi ska inspirera och väcka intresset för sopsortering och återvinning hos barnen. Detta gör vi
genom att förklara varför vi gör det och hur man kan göra det. Vi ska tillsammans med barnen
utforska naturen och hur vi värnar om miljön. Vi ska börja med att samla skräp och sedan

skapa en tavla av detta. Vi kommer att gå till vår närmsta återvinningsstation och sortera samt
lära oss olika återvinnings symboler. Därefter bygger vi vidare på detta utifrån barnens intresse
och nyfikenhet.

VAD TAR VI MED OSS?

Vi ska fortsätta med att väcka miljötänket i tidig ålder och vikten om att värna om vår miljö.

Utvecklingsområde 2:

VÄLBEFINNANDE.
Tema: Livsstil & Hälsa

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Vi vill värna om vikten av hälsan redan i tidig ålder. Detta kommer vi att göra genom att ha
mycket ute verksamhet, rörelse och massage. Vi vill göra barnen uppmärksamma på hur
viktigt det är att vara ute och röra på sig. Dessutom hur viktigt det är med en paus i vardagen
genom massage eller avslappning.

VAD TAR VI MED OSS?

Vi tycker att det är viktigt att värna om sin hälsa och att vara ute mycket.

Utvecklingsområde 3:

VÄRDEGRUNDEN.
Tema: Livsstil & Hälsa

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Vi ska arbeta mycket med kompis relationer - Hur är man en bra kompis? Genom att diskutera
med barnen om allas lika värde, olika känslor och hur man är till varandra skapar detta en
trygg och harmonisk barngrupp. Vi kommer att skapa en "kompis sol" tillsammans med
barnen.

VAD TAR VI MED OSS?

Det är viktigt att barnen är delaktiga i arbetet kring allas lika värde.

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.

