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Kommentar från Håll Sverige Rent

2016-02-04 11:57: Hej, här får ni tillbaka rapporten så ni kan fylla i saker under Utvecklingsområde 3!

2016-02-15 09:11: Er rapport har även den fallit på plats och är en jättebra dokumentation över ert hållbarhetsarbete- bra jobbat! Det har varit så kul att
läsa den och "se" elevernas och lärarnas engagemang i alla era tre utvecklingsområden. Vad kul att eleverna i åk 3 vann med sin fina "Helsingborg i
framtiden". Det verkar som om detta tema passat er skola bra och att det skapat ett engagemang utöver klassgränserna. Bra jobbat! 
Vi ser fram mot fortsatt samarbete. 

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 eleverna fått inflytande. Här finns utrymme för reflektioner från elever och personal 
samt en utvärdering av arbetet som ni kan använda i skolans 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 eller elevråd 

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats?

1-2 gånger/månad

Övrigt att tillägga:

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Vi har ett Miljöråd och ett Må bra råd på skolan med 12 elever i varje råd, vi slog ihop dessa två råden till ett Grön flagg råd. Grön flagg rådet har träffats
en gång varannan månad och varannan månad har vi delat upp oss i Miljöråd och Må bra råd för att få mer effektivitet. Vi samlade hela Grön flagg rådet i
höstas (-14) och berättade om våra planer och frågade vad de tyckte. Vi la upp en plan och bestämde sen att vi träffas varannan gång och Må bra rådet
satsar mest på Häls och Livsstil och Miljörådet på Närområdet och energi.

Utvecklingsområde 1 

Här ser ni det tema eller de teman ni valde att arbeta med samt eventuella titlar på era utvecklingsområden. Beskriv den utveckling
och den process ni gått igenom i och med arbetet med utvecklingsområdena. När ni beskrev utvecklingsområdena i
handlingsplanen var det tänkt som en start och en riktlinje som sedan kan utvecklas och förändras under arbetets gång beroende på
elevernas och personalens intressen, frågor och idéer. Beskriv hur detta har skett och hur ni har möjliggjort för alla att vara delaktiga
och ha inflytande i respektive utvecklingsområde.

Tema

Livsstil & hälsa

Titel

Våga språnget och rör dig för livet!

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

Vår förstelärare Sara Bondesson startade ett rörelseprojekt tillsammans med Må bra rådet som de kallar Våga språnget och rör dig för livet. Hade en
uppstart av rörelseprojektet i vår fina park, hela skolan F-6:an med dans. Vi tog oss med gemensamma krafter ett varv runt jorden =4000 mil! För varje
halvtimme som eleverna rör sig tar de sig 3 km. På en vecka har alltså alla elever tagit sig minst 1, 5 mil. Det fixades rörelsekort där de fick fylla i hur
mycket de rört sig. Rörelsekorten var till för att barnen skulle se hur mycket de rört sig, men moroten var att vi skulle se hur lång tid det tog att ta sig
runt jorden tillsammans. Detta klarade vi förvånansvärt snabbt och firade med fest. Vi öppnar skolan kl. 08.00, men lektionerna startar 08.20. Under
dessa tjugo minuterna erbjuds morgongympa i form av röris, pulsträning, hinderbana, dans mm. Vi pedagoger som håller i morgongympan vissa dagar
och äldre elever håller i det vissa morgnar. Vår och höst har morgongympan varit utomhus och vintertiden inne i vårt rörelserum. Det har setts till att det
alltid finns bra material som lockar till lek och rörelse på rasterna, pedagoger som är ute bjuder in till bland annat långhopprep, innebandy, basket mm. I
bland kommer även en stereo ut så dansas det på rasterna, ledda av Sara eller äldre elever. Vi testade först i höstas med en varsin klasslåda med
lekmaterial, men det försvann saker och det funkade inte riktig: Vi fick komma på nya idéer och det blev en "vagn" full med olika sorters lekmaterial.
Minskat stillasittandet genom minipauser under skoldagen i form av Röris (rörelseprogram från Friskis och Svettis), dans, hopprep, hoppa hoppstylta,
springa rörelsebanor på skolgården och i parken, promenader osv. Köpt in en bra anläggning som är lätt att ta ut på raster så musiken inbjuder till
rörelse. Vi har också haft vår årliga friidrottsdag på Heden hela skolan och även vikingaloppet som vi springer i Vikingsbergsparken, F-3 springer
tillsammans och 4-6 tillsammans. Hur många varv springer vi sammanlagt per klass?! Mellan skola och fritids har vi en gång i veckan haft mindfulness.
En populär sak var vår julkalender med rastaktiviteter. Där vi under decembermånad hade en leklucka varje förmiddagsrast.

Hur har ni gjort eleverna och personalen delaktiga i detta arbete och hur har de haft inflytande i processen?

Pedagogerna har fått vara delaktiga genom att få uppdrag som att leda någon rastaktivitet eller morgongympa och se till att deras elever fyller i sina
rörelsekort. Eleverna blir delaktiga genom att leda varandra och vill gärna vara delaktiga så de kan fylla i sina rörelse kort och komma runt jorden.

a. 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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Ange en länk till en webbplats där ni visar upp ert Grön Flagg-arbete. Detta är valfritt.

Utvecklingsområde 2

Tema

Närmiljö

Titel

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

Vi har sett till att det finns kärl att sopsortera i. Hela skolan var med i skräpplockardagarna där vi delade upp oss på olika områden, skolgården, vår
närliggande park, stranden och trottoaren nedanför vår skola. År 3 var med i Sopor i retur och det är treorna varje år och i år lyckades de även vinna med
sin "Helsingborg i framtiden" Miljörådet åkte på temadag på miljöverkstaden och fick lära sig om återanvänding. De fotade och filmade sen satte vi hop
allt på ett miljöråd som de sen tog med sig och redovisade för sina klasskamrater. Vi har läst Ali, Sara och Allemansråttan.

Hur har ni gjort eleverna och personalen delaktiga i detta arbete och hur har de haft inflytande i processen?

Vi har alla varit delaktiga i skräpplockardagar och pratat i alla klasser om hur man sorterar. Miljörådet återberättade för alla om sina lärdomar från
miljöverkstaden. Alla elever vek loppor som vi fick av Helsingborgs stad när vi hade skräpplockardagen där stod information om miljön som de kunde
läsa för varandra.

a. 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.

 

Ange en länk till en webbplats där ni visar upp ert Grön Flagg-arbete. Detta är valfritt.

Utvecklingsområde 3

Tema

Energi & klimat

Titel

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

Vi ville uppmärksamma alla hur viktigt det är att släcka efter sig och stänga av diverse elektronik när man använt det. Annars står det kvar och drar
energi. Här fixades en rittävling. Pratat om energi på våra NO lektioner i klasserna. Vilka olika sorters energi finns det? Här kom No-lärarna till hjälp.
Miljörådet åkte på temadag på miljöverkstaden och fick lära sig om energi. De fotade och filmade sen satte vi hop allt på ett miljöråd som de sen tog
med sig och redovisade för sina klasskamrater. Fritids har haft utedagar och lärt sig hur man kan laga bla nässelsoppa med stormkök. Både ettor och
sexor har fått vara med i "res klokt" på olika sätt, mer om detta i hur vi gjort eleverna delaktiga.

Hur har ni gjort eleverna och personalen delaktiga i detta arbete och hur har de haft inflytande i processen?

Haft en rittävling i alla klasserna som leddes av Grön flagg representanter.! Eleverna fick rita glöm-inte bilder t.ex glöm inte släcka lampan, stäng av
kranen, stäng av datorn mm Vinnarteckningarna sattes upp i våra olika klassrum, grupprum, personalrum, toaletter. Miljörådet gjorde en egen Earth
hour film som visades för alla elever och personal och lades ut på Fronter (ett pedagogiskt verktyg) så att även föräldrarna kunde ta del av detta. Kan
inte få ner filmen i rapporten. Så jag fotade när den spelades på datorn, så får ni några bilder från den. År fem var med i en tävling, hur man kunde få ett
grönare Europa. Gjorde ett collage hur man kan ha bättre och mer miljövänlig resesätt i Europa.(bild bifogad) Skrev om låten Euophoria om ett
miljövänligt Europa. Ettor och sexor har varit med i "Rest klokt" Ettorna fick under en månad uppdraget att ta sig till skolan på annat vis än med bil.
Högre poäng om man gick eller cyklade. Sexorna fick under en dag ut och resa kollektivt i Helsingborgs stad. Det kom olika uppdrag på de olika
ställena de skulle ta sig till. Alltså lära sig hur man reser kollektivt samtidigt som de lär sig att det är lätt att ta bussen i stället för att bli skjutsad,

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.

Läroplanen (Lgr11) 

Genom att koppla ert Grön Flagg-arbete till läroplanen tydliggörs hur arbetet bidrar till elevernas utvecklande av värden och
kunskaper. Det synliggör också elevernas möjlighet till ansvar och inflytande över utbildningen. Utdragen är citat från skolans
uppdrag samt mål som anger inriktningen på skolans arbete. De citat ni valde i handlingsplanen är förtryckta med möjlighet för er
att lägga till och ta bort.

a. Ämnesövergripande arbete

Enligt läroplanen ska läraren organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter till ämnesfördjupning,
överblick och sammanhang, samt får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.

Vilket/vilka skolämne(n) har ert Grön Flagg-arbete inkluderat?

Bild
Biologi
Idrott och hälsa
Samhällskunskap
Svenska

Övriga/andra ämnen:

b. Kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Läroplanen understryker vikten av att all undervisning ska anlägga fyra övergripande perspektiv samt bidra till att eleverna
utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Vilket/vilka övergripande perspektiv och/eller förhållningssätt har ert Grön Flagg-arbete inkluderat?

Ett miljöperspektiv
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c. Kap 2. Övergripande mål och riktlinjer

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

Normer och värden, kap 2.1: Skolans mål är att varje elev;

respekterar andra människors egenvärde,
tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Kunskaper, kap 2.2: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola;

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Elevernas ansvar och inflytande, kap 2.3: Skolans mål är att varje elev;

tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Övriga mål, riktlinjer, förmågor och/eller centralt innehåll som Grön Flagg-arbetet har inkluderat:

Att barnen spontant vill röra på sig och per automatik plockar upp skräp och slänger, även släcker lampan och stänger av elektriska saker
per automatik.

Skolan och omvärlden 

Att arbeta med Grön Flagg innebär att samverka med omvärlden. Arbetet med hållbar utveckling kan bidra till att skolor utbyter
erfarenheter med andra aktörer inom näringsliv, organisationer och kommun. Enligt läroplanen ska verksamheten samverka med
arbetslivet och närsamhället och eleverna ska utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Har ni genom ert Grön Flagg-arbete samverkat med någon av följande aktörer?

Politiker
Kommunen
Föreningsliv/organisationer

Annan/andra aktör(er) och/eller övrigt att tillägga:

Berätta gärna hur ni samverkat med aktören/aktörerna:

Synliggörande 

En av grundtankarna med Grön Flagg är att synliggöra och sprida arbetet. Detta kan göras genom en anslagstavla på skolan,
information i ett nyhetsbrev eller genom att informera allmänheten. Vad har ni gjort på er skola för att visa upp ert Grön Flagg-
arbete?

Vilken/vilka av följande aktiviteter har ni genomfört för att synliggöra ert Grön Flagg-arbete?

Information på föräldramöten
Annan/andra aktivitet(er)

Andra aktiviteter och/eller övrigt att tillägga:

Veckobrev

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

För att Grön Flagg ska utveckla er verksamhet behöver ni följa upp, analysera och utvärdera ert arbete i förhållande till de nationella
målen och kunskapskraven. Samtala och reflektera i Grön Flagg-rådet, personalgruppen och i klasserna hur ni har upplevt arbetet.
Diskutera och analysera resultaten, gärna med hjälp av tidigare erfarenheter, litteratur och forskning för att utveckla lärandet för
hållbar utveckling på er skola. Utvärderingen hjälper er att identifiera nya utvecklingsområden i Grön Flagg samt kan användas i
skolans kvalitetsarbete.

a. Uppföljning

i
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Reflektioner från eleverna, hur har de upplevt arbetet?

Eleverna har tyckt arbetet har varit roligt. Att få dansa på raster och alla elever tillsammans på fritluftsdagar tycker de är ett stort plus. Det
stärker gemenskapen! De tycker som vi vuxna att det är roligt att röra på sig. Skräpplockar dagen tyckte de var lite obehagligt att plocka
skråp efter andra, men efter att vi såg till att alla hade handskar så gick det bättre. Treorna var ju överlyckliga att vinna sin tävling Sopor i retur
och det kommer treor fortsätta att göra (har varit med i tävlingen i många år). Temadagen på Miljöverkstaden är något många vill testa och
tycker låter spännande.

Reflektioner från personalen, hur tolkar ni det ni sett och upplevt?

Roligt och bra med skräpplockardagar, vi gör något tillsammans och samtidigt något bra för naturen. Bra med lite hjälp av material från er.
Jättebra med de olika temana som Miljöverkstaden i Helsingborg har. De sträcker sig över alla årskurserna. Väldigt bra med rörelse, men hur
hinner vi allt annat sa någon. Men det har funkat bra, Många kollegor var positiva, en del tyckte vissa saker var merjobb och tog tid från
skolarbetet. Men teckningarna som ritades påminde en del.

b. Utvärdering

Kan ni koppla era reflektioner till egna erfarenheter och gärna även till utbildning, forskning eller litteratur?

Som miljöombud så lär man sig mycket av våra nätverksträffar, att byta erfarenheter är ibland det bästa. Sara som är förstelärare i idrott har
även varit på motorikutbildningar och började även att ge extraträning idet till de som behöver det.

c. Utveckling

Hur kommer ni att gå vidare med era nya erfarenheter utifrån elevernas och personalens reflektioner?

Vi kommer definitivt att fortsätta med rörelse och hälsa. Då vår skola renoveras just nu och har moduler på skolgården blir den mindre och
inte samma utrymme för lek. Vilket leder till att vi får se till att ha fler lekar på raster och även ta eleverna till en närliggande park så de kan
fortsätta att röra på sig. Av samma anledning är det också svårare men viktigare att hålla vårt närområde viktigare. Här behöver vi samarbeta
ännu mer. Vi missade tyvärr att vara med i en tävling som priset var solcellstak och det hade varit perfekt nu eftersom vi ändå bygger om.
Tänkte hitta fler och andra lösningar på detta.

d. Frivillig återkoppling till Håll Sverige Rent 

Hur har ni upplevt arbetet med de olika delarna i Grön Flagg? Betygsätt från 1 till 6, där 1 är betyget "inte bra" och 6 är
betyget "mycket bra".

Arbetet med de hållbara nyckeltalen

4

Arbetet med Grön Flagg-rådet/elevrådet

6

Att arbeta med teman

4

Att arbeta med utvecklingsområden

Att koppla Grön Flagg-arbetet till läroplanen

4

Arbetet med att få alla på skolan delaktiga

4

Arbetet med dokumentationen till Grön Flagg

6

Vårdnadshavarnas delaktighet och engagemang

4

Egna kommentarer eller övrigt att tillägga:

Ett roligt men ibland påfrestande jobb när man inte alltid har kollegor med sig. Men tillslut faller allt på plats och alla är glada och nöjda.
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