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Kommentar från Håll Sverige Rent

2016-05-10 10:23: Vad härligt att ni har en positiv framtidstro och är lyhörda inför barnens intresse, och att ert arbete kan leda er på oanade men
spännande vägar. Det tycker vi att er rapport också speglar, lyhördhet, tillåtande pedagogik och glädje! en toppenrapport! 

Om vi ska ge några förbättringsförslag till ert kommande arbete så får ni gärna utveckla hur barnen varit med och påverkat aktiviteterna så ni kommer in
på ett "sidospår" dvs ej av er pedagoger planerade aktiviteter utan av barnens eget intresse. 
Det är då som vi kan läsa oss till barnens delaktighet och engagemang.

Nu ser vi fram mot att få ta del av er kommande handlingsplan och se hur ni vill fortsätta utveckla era hållbarhetsfrågor.

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/månad

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga:

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?

Vi har haft en gemensam aktivitet och ett projekt att samlas kring som har inspirerat barnen.

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

Vattenresurser

Titel

Vi lär om vatten genom teknik, experiment och matematik

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

Då vi på en avd. med 2-3 åringar har upplevt att barnen tycker om att leka med vatten har vi under en tid haft olika projekt. Experiment som att tillsätta
diskmedel i vatten kunde vara intressant. Barnen gjorde upptäckter som: de kunde bubbla i vattnet med hjälp av sugrör och då förökade sig bubblorna.
Färg tillsattes för att göra det än mer spännande. De kunde göra olika sorters avtryck på papper vid sidan om. Barnen upplevde med alla sina sinnen.
De såg, hörde, kände, lyssnade och till och med någon bubbla som smakades på. De delade sina upplevelser med varandra. Uthålligheten var god, då
det förmodligen inspirerade barnen till att experimentera med sitt bubbelvatten på olika sätt. På en avd. med barn i åldrarna 3-5 har de haft olika
experiment med vatten i många olika former. Barnen har fått utforska olika konsistenser. Slime som hade vatten och potatismjöl som ingrediens. Olika
blandningar med balsam som har vatten som bas och maizena. På en småbarnsavd. med barn 1-2 år har barnen ges möjlighet att känna, plaska, hälla,
ösa, fylla och stänka i sitt utforskande av vattnet. Vattnets rörelse inspirerar. Glädje för de små. Barn 3 år: Vi skapade isskulpturer av vatten och färg,
ett experiment med att färga vatten och frysa in i mjölkkartonger. Barn i åldrarna 4-6: VATTENEXPERIMENT: Barnen fick fylla vatten i ballonger och

i Lpfö

i Lpfö

i



förvara dem sedan ute på balkongen i januari. Vad är det då som händer? Vissa dagar var ballongerna hårda och vissa dagar mjuka utav
temperaturskillnader.

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

Vattenresurser

Titel

Vattnets roll för växter, djur och människor.

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

På en avd. med barn i åldern 2-3 år har vi en gemensam aktivitet och ett projekt att samlas kring: att odla. Vi väntar med spänning på att få se vad som
händer. Barnen fick bekanta sig med ärtor som de blötlade över natten. Dagen därpå fick de plantera ärtor i jord i två plastficka (odlingsficka) där det blir
tydligt för barnen att se processen. Vi tillsatte vatten i en odlingsfickan och inget vatten i den andra odlingsfickan. Detta gjorde vi utomhus. Vi
planterade också i kruka inomhus för att kunna jämföra och se hur det utvecklas framöver. På en annan avd. har barnen själva kommit med förslag att
få odla olika frön från grönsaker och frukter som vi äter till vardags tex paprika och clementin. I vårt arbete på förskolan har man hela tiden bl a tänket
ang grön flagg och entreprenöriellt arbete dvs att vi utgår ifrån barnens tankar och funderingar. I den vardagliga leken kan det därför uppstå situationer
som man tar tillvara och utvecklar tillsammans med barnen. På en avdelning provade barnen vattnets kraft genom att bygga banor som vattnet kunde
rinna i och samlade upp detta vid slutstationen. Vid en promenad hittade ett par barn en trädgårdssnäcka på marken. Vi tog den med oss och skapade
ett hem till den på förskolan. Sen döpte vi den till Henryette. Sen har snäckfamiljen utökats till fyra medlemmar. Omsorgen om vårt snäckhus väcker
stor empati hos barnen. I vårt vattenutforskande finns rika tillfällen till samlärande, samverkan, kommunikation, hjälpsamhet, eget ansvar etc. Här
utvecklas många av barnens sociala förmågor.

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

Vi lär om bygg och konstruktion

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

På en avd. med barn i åldrarna 2-3 har vi under vår skräpplockarvecka gett oss ut i vår närmiljö och plockat upp skräp i vår natur. Barnen
uppmärksammade skräpet och har fått en uppfattning om hur man tar hand om sitt skräp. Vi återanvände skräpet och gjorde barnen delaktiga med att
dekorera en risbuske som sedan visades upp som konstverk på vår gemensamma skräpplockarfest på Smedjegården. Alla avdelningar bidrog med sin
installation och tankar kring hur konstverket kom till. På en avd med åldrarna 3-5 har vi under våren arbetat med "hur man kan bo". Vi har både tittat på
hur djur och människor kan bo och detta har lett till att vi har byggt fågelbon i olika material samt en gemensam koja på gården. Barnen har fått en
uppfattning om att man kan bo på olika sätt både som djur och människor. På en småbarnsavd., barn 1-2 år, är bygg och konstruktion för de små
barnen varit att bygga på höjden och att sen riva det så snabbt det går. Det roligaste är att riva. Det är målet. Barn 3-6 år. Material som byts ut efter
hand så att det ska intressera flertalet barn på vår hemvist och vårat torg. Material såsom: kaplastavar, briomeck, lego, klossar, plusplus, lera, sand,
isblock. Genom att erbjuda olika material kan barnen prova hållbarhet, stabilitet, jämnvikt mm. Några barn har även forskat om vad småfåglar äter. De
konstruerade egna fågelmatare utav mjölkkartonger samt skapade med färg. Barn 4-6 år: Barnen har fått döpa ett av våra rum till "byggrummet". Här
arbetar barnen med många olika byggmaterial och tekniker. Såsom naturmaterial, grenar, stubbar, snäckor, djur av alla dess sorter mm. Barnen
samarbetar genom att föra dialoger och sätta ihop olika småbyggen till ett stort. Den stora inspirationskällan i bygg o konstruktion för hela förskolan har
varit förskolans egna ny- om- och tillbyggnation som startade i februari 2014 och avslutades i augusti 2015.

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 lär om bygg och konstruktion: På en avdelning med barn 3-5 har vi under våren arbetat med ”hur vi kan bo”. Projektet startade då ett barn hade med
sig ett fågelbo som vi studerade noga. Frågor uppkom, hur kan djur bo, hur kan vi människor bo? Vi provade att bygga i olika material inne på
hemvisten. Då barnen i sin vardag dagligen mött byggnadsarbetare eftersom förskolan byggs till/om har intresset för bygg och konstruktion ökat
markant. Detta ledde till att ett byggprojekt utomhus startade, med byggmaterial barnen fått av snickarna. Barnens var delaktiga i samtliga processer i
byggandet; förarbete (ritningar) genomförandet (såga, spika, mäta etc) och efterarbete (plocka ner kojbygget då markarbetare behövde platsen). Detta
gjorde projektet mycket varaktigt. på en av avdelningarna har det på barnens initiativ byggts kojor ute. Alla skulle få plats! Barnen valde och samlade
material och bestämde hur kojan skulle se ut. Barnen har genom detta arbete visat respekt för det som de har byggt, de har samarbetat, hjälpt och
uppmuntrat varandra och deras olika idéer till kojans utförande. Kojan har sedan används till lek och även till att få äta måltider i. Vattnets roll för växter,
djur och människor: Barnen har själva kommit med idéer om att få odla frön från grönsaker och frukter i sin vardag tex paprika och clementin. De har
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under processen själva fått vattna och på så sätt sett hur ett frö har blivit en planta på nära håll. De kom fram till att det behöver jord, ljus och vatten.
Experiment med bubbelvatten där barnen själva har fått experimentera med sitt vatten och fått utlopp för sin skapandeförmåga. Barnens erfarenheter tas
med i deras sätt att uttrycka sig och deras tankar i leken. Barn 3 år: FÅGELMATARE: Barnen kommer med förslag på vad fåglarna kan äta som bröd,
frukt och frö.

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?

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 intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

c. Barns inflytande, kap 2.3

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

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och
beslutsfattande.

d. Övriga mål, riktlinjer och skrivelser

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

Förskolans arbete utgår från tre ben: Hållbar utveckling, Lösningsinriktad pedagogik samt Entreprenöriellt lärande. Detta är vårt
förhållningssätt och värdegrund för att arbeta med läroplansmålen. Vi utgår från det kompetenta barnet som lär i samspel med sin omgivning.

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
Digital fotoram
Information på förskolans webbplats
Nyhetsbrev till föräldrar
Information på föräldramöten

Andra aktiviteter/övrigt att tillägga:

"Vi håller rent"-veckan!

Utvärdering och utveckling
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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?

SNIGLAR: Barnen frågar oss vuxna om de fått mat och ställt frågan: -har du vattnat sniglarna? Barnen har uttryckt att man ska vara försiktig
med djuren. Barnen kom med förslag på olika platser man kunde lägga den döda snigeln på. Vad händer med sniglarna när de blir gamla: -
Han dör, sa ett barn. ODLING: Barnen frågade pedagogerna när de kunde äta ärtskotten. Barnen lärde sig att ärtskott var ätbart för dem.
Barnen märkte att värmen inomhus gjorde att det växte snabbare. Barnen visade intresse för vår odling och ville följa växtprocessen varje dag.
ISSKULPTURER: Barnen såg att det hände något med vattnet då färgen hälldes i och de berättade vilken färg vattnet fick, att det var många
färger, att färgen såg ut som ormar då färgen träffade vattnet. Vad händer när vi sätter in vårt färgade vatten i frysen? Barnen hade en
förståelse för att vattnet blir till is i vår frys, då de berättar det. Barnen upplevde temperaturskillnader då de kände på isen och berättade att
det var kallt. Då vi tog ut vårt vatten på gården så reflekterade barnen dagen efter att vattnet hade smält, de visade ett kunnande om att vatten
smälter där det är varmare. VATTENEXPERIMENT: Barnen hade många funderingar av vad som skulle hända: ballonger som blev till is när
det var kallt, då det blev is så sprack några ballonger, några ballonger smälte då det blev sol igen. BYGGRUMMET: Barnens reflektioner: "-
Man får inte ta någon annans bygge och ta i sönder det!" Fantasi, beslutsfattande, egna val, respekt för andras byggnation, problemlösning.

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

SNIGLAR: Pedagogerna upplevde att barnen fick en ökad förståelse för naturens gång då barnen har förstått att: sniglar behöver mat och
vatten. Barnen har kunnat återskapa sniglarna i lerform efter att de studerat deras anatomi. Barnen visar respekt för allt levande då de är
försiktiga och uttrycker att man ska vara försiktig med djur. En snigel dog och barnen fick ge förslag på vad vi skulle göra med hen. Lärandet
är att djur dör och blir gamla, vilket barnen har uttryckt. ODLING: Då vi hade odlingsfickor uppsatta på vår glasdörr ut till balkongen kunde
barnen följa resultatet med ärtskotten som vi planterat. Lätt överskådligt. Det blev inte riktigt vad vi hade tänkt oss då den odlingsfickan utan
vatten växte snabbare än den med vatten. VATTENEXPERIMENT: Barnen var väldigt intresserade av processen runt ballongerna som frös
och tinade om vart annat. Pedagogerna upplevde att barnen tittade och funderade dagligen runt vad som hänt med ballongerna. Pedagogerna
gav barnen tillfälle att reflektera genom att diskutera tillsammans med dem om väderförhållande.. BYGG OCH KONSTRUKTION: Bygget som
inspirationskälla har skapat intresse hos barnen som sedan vidareutvecklats i olika riktningar. Ur genus synpunkt har kojbygget varit ett
könsneutralt verksamhetsområde då både pojkar och flickor har varit intresserade av temat både på individnivå och som grupp. I allt skapande
är det upplevelsen som är viktigast och inte det färdiga resultatet.

b. Utveckling

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

Vår förskola arbetar utifrån en hållbar utveckling och en positiv framtidstro. Genom att ständigt vara lyhörda för barnens intresse och
erfarenheter leder Grön Flagg arbetet oss vidare på nya vägar. Närmast ska en "utesnickis" påbörjas på förskolans gård. Vi kommer att lära
mer om vår närmiljö sett ur barnens ögon. Transporter, byggnationer, källsortering, natur, vårt samhälle i stort!
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