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Kommentar från Håll Sverige Rent

2017-03-27 13:21: Ni har verkligen kommit långt i ert Grön Flagg-arbete där hållbarhetstanken verkar genomsyra hela verksamheten och där ni
pedagoger också ser vikten och behovet av att gemensamt arbeta tillsammans för att skapa samhörighet och delaktighet. Det är så inspirerande att
läsa om era aktiviteter och reflektioner kring dem. Era härliga fotografier ger oss en bild av er engagerande verksamhet.

Grön Flagg är under utveckling. Vi håller på att införa ett nytt system för era Grön Flagg-sidor. Er kommande handlingsplan och rapport slås ihop till en
Grön Flagg-resa med mindre dokumentation och lite roligare format. Det nya systemet har lanserats och ni kommer att bli inbjudna till er nya Grön
Flagg-resa.

I er rapport dokumenterar ni kontinuerligt och laddar upp bilder. Ni beskriver vad ni har gjort, hur ni har gått 
tillväga i arbetsprocessen och hur barnen fått inflytande. Här finns utrymme för reflektioner från barn och personal 
samt en utvärdering av arbetet som ni kan använda i förskolans övergripande kvalitetsarbete. När rapporten är godkänd 
kan ni spara den som en pdf-fil, så går det smidigare att mejla eller skriva ut ert arbete och sprida det till omgivning och 
vårdnadshavare. Er kontaktpolitiker kan se er godkända rapporter, men inte fotona däri.

SPARA OFTA genom att klicka på Spara utkast-knappen längst ner på sidan. Det är inte förrän ni klickar på Lämna in för 
granskning-knappen som rapporten skickas in till oss som jobbar med Grön Flagg på Håll Sverige Rent.

Grön Flagg-råd 

a. Hur ofta har Grön Flagg-rådet träffats?

Välj det alternativ som närmast avspeglar hur det har varit för er genom att klicka i listan nedan. För att ta bort ett redan
valt alternativ; klicka på krysset längst till höger.

1-2 gånger/termin

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga:

Vi har Grön Flagg- råd tillsammans med föräldrarådet. De äldsta barnen har ett barnråd där de pratar om Grön Flagg. På ett föräldraråd var
föräldrarna med och bestämde att vi ska jobba med temat närmiljö.

b. Har ni haft Grön Flagg-råd/samlingar med barnen?

Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan.

Ja

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

De äldsta barnen har ett barnråd där de pratar om Grön Flagg. Vi pratar också om det tillsammans med barnen i samlingen på tisdagar. Vi
har märkt att samlingarna inte får bli för långa för barnen har svårt att hålla fokus under en längre tid. Barnen vet att vi har en Grön Flagg och
vad vi gör för att få behålla den. Vår gamla flagga hade blåst sönder så nu under våren bytte vi flagga och hissade upp en ny.

Utvecklingsområde 1 

Här ser ni det tema eller de teman ni valde att arbeta med samt eventuella titlar ni valt på era utvecklingsområden. När ni beskrev
utvecklingsområdena i handlingsplanen var det en start och en riktlinje. Sedan har arbetet haft möjlighet att utvecklas beroende på
barnens och personalens intressen och idéer. Beskriv den utveckling och den process ni gått igenom och hur ni har möjliggjort för
alla att vara delaktiga och ha inflytande i respektive utvecklingsområde.

Tema

Närmiljö

Titel

Vår närmiljö

a. Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?

Vi började vårt temaarbete med att sätta upp kartor över Vaggeryd på väggen. Att vissa barn bodde utanför kartan tyckte barnen var intressant. Vi satte
dit en extra karta som visade var de bodde. Barnen lärde sig att känna igen järnvägen och sjön. Barnen har varit nyfikna på var människor som vi möter
på gatan bor. Vi har gått hem till alla barn på förskolan och tagit kort på deras hus. Husen har vi sedan satt upp runt kartan och dragit en tråd mellan
huset och kartan. Barnen fick sedan berätta om sitt hus. De äldre barnen berättade hur det såg ut inuti huset, vad det var byggt av, gatans namn och
husnumret. De berättade också om färg på hus, dörrar och tak. Hur många fönster och form på fönstren. - Faktiskt är mitt rum däruppe. Melissa och
Molly. Mamma och pappa är i ett annat rum uppe på övervåningen. Man kan välja kläder i hallen och i mitt rum. Jag har två fönster i köket och i
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vardagsrummet har jag tre fönster. Gränsgatan 12. Rött. Tegel (ett av barnens kommentar). Vi målade också våra hus. De yngre barnen målade även
mjölkkartonger i husets och dörrens rätta färg. De byggde även hus av stora träklossar. Efter juluppehållet fortsatte de med att arbeta med vatten och
snö. De ställde ut vatten som frös till is. - Det har varit kallt ute. - Titta, det är is. De tog in snö. - Jag vågar känna. De prövade hur det kändes att leka i
snön med och utan vantar. Barnen fick även känna med foten. Eftersom barnen var så intresserade av snön som smälte till vatten fick de nästa gång ha
vattenlek. De hällde också vatten i en gummivante som de frös in. - Det känns läskigt. Nästa gång tittade de hur det gått med gummivantarna. - Dom är
is! Sedan gjorde de vantar av gips till de kalla händerna. Veckan efter tittade de vad som hänt med gips händerna. - Dom är varma nu. Sedan målade de
händerna tillsammans. De yngre barnen fortsatte med att odla. De satte ärtor och tomat frön. De vattnade och satte det de odlat i fönstret. En vecka
senare: vad har hänt med fröerna? - Det växer. - Det är grönt. De följde odlingarna och några barn visste att de behöver vatten. - Annars blir dom ledsna.
De blandade färg och målade pinnar som de plockat i grön och brun färg. Veckan efter fortsatte de med att göra blommor till de målade pinnarna. Vi
kallar den tekniken Lisebergsmålning. De gjorde ett experiment med karamellfärg i vitsippornas vatten. Vad tror ni kommer hända? - Det blir olika färger
i vattnet. De använde marmoreringsfärg för att göra fjärilar och hänga i grenen i taket. Barnen såg att tomatplantorna vuxit mycket. Barnen tyckte att de
luktade banan. De vattnade och planterade ut tomaterna i egna krukor. De gick på upptäcktsfärd för att se vilka djur vi har i vår närmiljö. Sedan pratade
de om djuren de sett. Var myrorna bor och vad de äter. - Vi hittade myror och en fluga som hade dött och myrorna skulle begrava den. Tomatplantorna
var nu stora och alla barn fick med sig varsin hem. De äldre barnen fortsatte med att berätta om och måla sin familj. De har också pratat om vad ett
yrke är. Barnen fick berätta vad deras föräldrar arbetar med. Vad pratade vi om förra gången? - Mammas och pappas jobb. Vi pratade om olika yrken.
Sedan lade vi fram flera olika saker såsom pensel, hammare, kavel, böcker och stetoskop. Vilket redskap har en målare? Barnen visste precis men det
blev lite svårare då vi vände på det. I vilket yrke använder man en pensel? Barnen fick också berätta vad de tror att de skulle vilja arbeta med när de blir
stora. De sa brandman, polis och konstnär. De målade också sitt yrke. De äldre barnen och några av de yngre gjorde också ett studiebesök på
brandstationen där en av föräldrarna arbetar ibland. - Pappa kan jobba där, pappa jobbar där brandman. - En brandlampa. I fall det var mörkt så att det
kunde lysa på mörkret. - Satt i brandbilen. Var kul och coolt. Nästa temasamling målade alla något som de mindes från brandstationen. De äldre
barnen var också och hälsade på en förälder som arbetar på Ero möbler. - Hon bara syr och syr. - Kollar på mammas tyg. - Jag gör knappar. Vi
fortsatte med att utforska vad som finns i vår närmiljö. Vi gick på promenad och barnen upptäckte till exempel sim och sporthall, brandstation, bank, ica
och konditori. Sedan fortsatte vi arbetet med tema närmiljö genom att plantera ärtor och krasse, leta vårtecken, skapa blommor med gaffeltryck och
handtryck, experiment, prata om husdjur, titta på olika djur i luppar och slutligen ett besök av en biodlare som berättade om bin och visade bilder och
även hade med sig olika saker som hon använder i sitt yrke. Barnen fick smaka på honungen, men det var några barn som inte vågade. För att barnen
ska få syn på vilka som ingår i barngruppen har båda avdelningarna gjort närvarotavlor fast på olika sätt. De yngre barnen har ett foto på sig själva som
de sätter på ett hus på väggen. De äldre barnen fick ett foto på sitt ansikte som de sedan målade kropp till. På den närvarotavlan kan barnen välja
mellan sjuk, ledig eller är på förskolan. Vi går regelbundet till biblioteket och banken.

b. Infoga 1-4 bilder som illustrerar vad ni har gjort. Spara en bild i taget genom att klicka på Spara utkast-knappen efter
varje tillagd bild. En stor och tung bild tar lång tid att spara/ladda upp.
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c. Ange en länk till en webbplats där ni visar upp ert Grön Flagg-arbete. Detta är valfritt.

Utvecklingsområde 2

Tema

Närmiljö

Titel

Årstiderna

a. Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?

De yngre barnen plockade höstlöv som de gjorde ett höstträd av. Varför ramlar löven på hösten? - Det är kallt. De gjorde en maskkompost. Barnen lade
i jord, sand, löv, gräs, majs och maskar. De äldre barnen gjorde en likadan fast utan maskar. Vi ville följa dem båda och se skillnaden mellan dem.
Barnen såg att gräset hade försvunnit i den med maskarna. De såg även att sand och jord hade blandats i maskkomposten. I den utan mask hade det
inte hänt någonting. I slutet av terminen släpptes maskarna ut. De yngre barnen pratade om årstider och månader samtidigt som de tittade på sitt
årshjul på väggen. Vilken årstid är det nu? - Vår. De tog fram det nya fotot som visar att det är vår. vi har fortsatt likadant med sommar, höst och vinter.
De äldre barnen har ett lönnträd som naturruta som de går till och tar kort på för att se hur det förändras vid de olika årstiderna. På hösten plockade de
löv under trädet som de sedan målade på med klister och satte upp på fönstren. På förskolan har de naturrutan på en dörr som de ofta tittar på. Där
står årstider och månader. De har även en månadstavla där de byter bild och pratar om månaderna varje månad. När våren precis kommit letade de
vårtecken i skogen. De hittade bland annat vitsippor, mullvadshög och knoppar på träden. De gjorde vårblommor som skapande aktivitet med handtryck
och gaffeltryck. De följde ärtorna som växte. - Den ena hade växt och den andra hade inte växt. Ärtorna planterades sedan i en stor låda utomhus. På
hösten åt vi många goda ärtor. Det blev ett bra sätt att visa för barnen att vi kan odla vår egen mat.

b. Infoga 1-4 bilder som illustrerar vad ni har gjort. Spara en bild i taget genom att klicka på Spara utkast-knappen efter
varje tillagd bild. En stor och tung bild tar lång tid att spara/ladda upp.
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c. Ange en länk till en webbplats där ni visar upp ert Grön Flagg-arbete. Detta är valfritt.

Utvecklingsområde 3

Tema

Närmiljö

Titel

Återvinning

a. Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?

Vi har alltid sorterat skräp på förskolan. Det här året hade vi tänkt att barnen skulle bli ännu mer delaktiga i att sortera skräpet på återvinningsstationen.
Det har de också blivit men vi skulle kunna bli ännu bättre på detta. Vi har fått en kompost genom kyrkan som kökspersonalen slänger till exempel
kaffesump, frukt och potatisskal i. Barnen skulle kunna bli ännu mer delaktiga genom att hjälpa till att gå ut med detta till komposten. Vi tycker inte att
den har fungerat så bra eftersom även de som hjälper till i kyrkan slänger grenar med mera i den. Den blir fort full och mycket av det som läggs i den tar
lång tid att brytas ner. Vi funderar på en egen kompost med lock. Vi har haft en skräpplockardag. Vi sorterade skräpet i olika kärl under tiden som vi
plockade det. Det fanns mycket skräp och kärlen blev fort fulla. Barnen tyckte det var roligt att plocka skräp och hjälpte gärna till. Det som gick att
sortera på förskolan sorterade vi direkt med alla barnen. Glas och metall gick de äldre barnen och sorterade på återvinningsstationen dagen efter.
Barnen är väl införstådda i att man inte får slänga skräp i naturen. - Vi plockade skräp i samhället. Jag hittade glasflaskor, kartong, cigaretter och
snusburkar. Man kan sätta upp en massa bilder som står att man inte får slänga en massa skräp.

b. Infoga 1-4 bilder som illustrerar vad ni har gjort. Spara en bild i taget genom att klicka på Spara utkast-knappen efter
varje tillagd bild. En stor och tung bild tar lång tid att spara/ladda upp.
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c. Ange en länk till en webbplats där ni visar upp ert Grön Flagg-arbete. Detta är valfritt.

Barns inflytande

Beskriv hur barnens inflytande har sett ut i arbetet med era tre utvecklingsområden. Hur har barnen påverkat
arbetsprocessen?

Vi började tema närmiljö med att fråga de äldre barnen vad de tänkte på då de hörde ordet närmiljö. De sa olika saker till exempel: "lekparker",
"närmiljö är nära. Bio, teater, förskola och skola". De yngre barnen fick fundera kring ordet hus. De sa: förskolan, bor, tak, dörr, mamma och pappa
med mera. Barnen fick sedan välja vad de ville berätta om sina hus. När vintern kom märkte vi att de var intresserade av snö och is så då blev det
naturligt att arbeta med det. Ett av barnen fick kattungar hemma och vi har flera katter som kommer på besök till förskolans gård. Barnen började tycka
det var väldigt spännande med olika djur. Vi har också mycket sniglar på gården och vi ser många fjärilar och myror. De gillar att titta i insektsböcker.
Detta gjorde att vi gick på upptäcktsfärd med luppar och förstoringsglas. På det här sättet blev barnen delaktiga i arbetet. På våra närvarotavlor får
barnen verkligen bestämma var de vill sätta sin bild, det kan bli både upp och ner och på taket. I skogen började barnen plocka pinnar och ville gärna ta
med sig dem hem då tänkte vi pedagoger att barnen kunde få göra det och att vi kunde göra något med dem. Sedan när barnen hittade vitsippor och
började prata om vad skaften heter kom vi på att vi kunde göra stjälkar till blommor av våra pinnar. Vi har hela tiden märkt att barnen är intresserade så
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då har vi arbetat vidare med tema närmiljö.

Läroplanen (Lpfö98) 

Genom att koppla ert Grön Flagg-arbete till läroplanen tydliggörs hur arbetet bidrar till barnens utveckling, lärande och inflytande.
Målen, som ni ser citerade här, anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen. De
citat ni valde i handlingsplanen är förifyllda redan, men det är möjligt att lägga till fler (eller ta bort befintliga).

a. Normer och värden, kap 2.1

Vilket/vilka mål i läroplanen har ert Grön Flagg-arbete inkluderat?

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

b. Utveckling och lärande, kap 2.2

Vilket/vilka mål i läroplanen har ert Grön Flagg-arbete inkluderat?

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor,
argumentera och kommunicera med andra,

c. Barns inflytande, kap 2.3

Vilket/vilka mål i läroplanen har ert Grön Flagg-arbete inkluderat?

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

d. Övriga mål, riktlinjer och skrivelser

Vilket/vilka övriga mål, riktlinjer och/eller skrivelser har Grön Flagg-arbetet inkluderat?

Synliggörande och omvärlden 

En av grundtankarna med Grön Flagg är att synliggöra och sprida arbetet samt ha ett utbyte med omgivande samhälle. Att vända er
ut mot samhället och visa upp ert arbete kan inspirera er själva, föräldrar och omgivning och ge ringar på vattnet.

Vilka av följande aktiviteter har ni genomfört för att synliggöra ert Grön Flagg-arbete? De val ni gjorde i handlingsplanen
finns förtryckta men går att ändra.

Anslagstavla eller motsvarande på förskolan
Information på förskolans webbplats
Nyhetsbrev till föräldrar
Information på föräldramöten
Utställning
Studiebesök

Andra aktiviteter/övrigt att tillägga:

Vi har startat upp en facebook sida som har blivit mycket populär. Föräldrarna tycker att det är bra för att de får inblick i vad vi gör och på så sätt lättare
kan prata med sina barn om det. En del barn berättar annars inte så mycket.
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Utvärdering och utveckling

För att ert Grön Flagg-arbete ska utvecklas kontinuerligt följer ni upp och utvärderar ert arbete utifrån ett tydligt barnperspektiv.
Samtala och reflektera bland barn och personal kring hur ni har upplevt arbetet. Era reflektioner kan användas för att utveckla era
arbetsprocesser och förbättra förutsättningarna för barnen att lära, utvecklas och ha roligt i förskolan. Detta arbete kan användas i
förskolans kvalitetsarbete och hjälper er att identifiera nya utvecklingsområden inom Grön Flagg.

a. Utvärdering

Reflektioner från barnen, hur har de upplevt arbetet?

"Vi var på brandstationen. Vi fick kolla på alla brandbilar och massa grejer. Det var jätteroligt och det fanns en cirkel med piggar som kunde
lysa". "Vi har pratat om våra hus. Vi gick till våra hus och ställde oss på trappan. Sen tog fröknarna kort på oss". De äldre barnen har väntat
på att vi ska gå till just deras hus. "Vi vattnade dom och planterade sockerärtor så mycket vi bara kunde. Det blev flera tusen. Dom smakade
jättegott". Ett barn minns att de berättade om sina hus, namnlapparna, brandmannen och ärtorna. Några av barnen tycker att det har varit
tråkigt men de flesta tycker att det har varit roligt. Ett barn tycker att det var tråkigt när vi gick hela tiden. De tycker att det är roligt att
sjunga, till exempel "Vi gick in i en affär". De yngre barnen har älskat ramsan "Masken kryper".

Reflektioner från personal och eventuellt vårdnadshavare, hur har ni upplevt arbetet?

Grön flagg arbetet har legat med hela tiden och har på så sätt blivit en del av tema närmiljö. Under hösten tyckte vi att det blev mycket
upprepning med att gå till alla barnens hus. Vi har märkt på barnen att samlingen blir för lång. De äldre barnen tyckte att det var roligt att
berätta om sina hus men de hade svårt för att lyssna när kompisarna berättade. Vi kunde ha arbetat ännu mer med kartan. Kanske haft en
karta som vi inte var rädda om att ha i samlingen. I korridoren där kartan satt var det svårt att få allas uppmärksamhet. Barnen har verkligen
gillat de skapande aktiviteterna så vi kunde ha gjort det ännu mer. De gick verkligen in för uppgifterna till exempel att måla sina hus och
familjer. Vi har märkt att de yngre barnen behöver upprepning för att våga testa själva till exempel att känna på snön med fötterna. En del
barn vågar inte göra när det förväntas av dem utan testar själva i den fria leken. Det har varit lätt att planera aktiviteter till temat eftersom
närmiljö innefattar så mycket. Barnen tycker om att gå på studiebesök, särskilt de barn som får visa var deras föräldrar arbetar. De är stolta
över att få visa det. Många av de yngre barnen tycker att närvarotavlan är så viktig. Några barn har tagit som sin uppgift att direkt hämta kortet
till oss pedagoger så vi inte missar det. Odlingen av tomater och sockerärtor blev bättre än vad vi trodde. Barnen har varit intresserade och
gått och tittat och sen velat visa oss att det har växt. Vi skördade sockerärtorna som barnen vågade smaka på. Några ville bara äta ärtorna i
baljan, de tyckte baljan var skal. Barnen har haft svårt att förstå naturrutan/ årshjulet med månader och årstider. De äldre barnen har förstått
årstiderna då de ser hur trädet förändras. De yngre barnen har mest tittat på fotografierna och då har vintern varit mest konkret när det låg
snö. Positivt med skräpplockardagen. Barnen vet att det är fel att slänga skräp i naturen och vill gärna plocka upp det. Vi kan bli ännu bättre
på att ta med barnen till återvinningsstationen. Ofta tar kokerskan med det när hon går och handlar. Vi måste hitta en rutin för att göra barnen
mer delaktiga i att slänga skal med mera i komposten.

b. Utveckling

Hur kommer ni att gå vidare med era nya erfarenheter utifrån utvärderingen?

Skaffa en egen kompost. Försöka korta ner samlingen och varva den mer med sång, ramsor och praktiska inslag. Det är då de lär sig och
lättare kommer ihåg saker. Ha ett tema med mer skapande aktiviteter. Fortsätta med vår naturruta/ årshjul och utveckla det.
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