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HF-ombudsträff 19 april 2016 

 

Minnesanteckningar 

Närvarande: 15 av 16 HF-ombud + Mats och Robert från Naturskolan 

1. Övriga frågor (sådant ni vill ta upp men som inte finns med på dagordningen)    

 Blomjord, var köps den? Kommunen har avtal med granngården. Det går också bra att ringa 

fastighet, de kan komma och lämna en skopa direkt på gården.  

 Skumtvättlappar, plasthandskar. Är de miljövänliga? De plasthandskar som köps in just nu är 

inte miljövänliga. Det behövs köpas in miljövänliga handskar. De är tydligen mycket dyrare 

men då måste budgeten höjas. Skumtvättlapparnas lämplighet får kollas upp. Vi ska kolla upp 

mer kring giftfri upphandling, det kanske finns någon annan kommun som är ett bra exempel.  

2. Grön Flagg. Uppgift till denna gång: Skriv er förskolas handlingsplan om det inte redan är 

gjort. Det finns 8 godkända planer hittills och 5 påbörjade och 3 oskrivna   (19/4). Vi tittar 

på några av era handlingsplaner.    

 Nettan från Fjärden berättar om deras arbete med Grön Flagg. De jobbar mycket med att rensa 

bort trasiga och farliga plastleksaker och elektronik tillsammans med barnen. Pedagogerna 

reflekterar mycket kring ord (t ex kemikalier, gift) på APT och PUG. Vart annat möte handlar 

om Grön flagg. På fjärden har de kommit en bit i arbetet med GF och alla avdelningar är 

delaktiga. De har startat upp 2 komposter med olika sorters löv och gräs.  

 Mia från Sandskogen berättar om deras arbete med Grön flagg. De jobbar med bland annat  

”Vatten som utmaning” inom temat Närmiljö. De vill ta vara på barnens intresse för vatten 

och utveckla utomhusmiljön så att tillgängligheten att kunna uppleva vatten blir en 

självklarhet. Målet är att bygga en vattentrappa, ett utekök och vattenstationer. Inom temat 

Kemikaliesmart förskola jobbar Sandskogen bland annat med CE-jakt. (letar efter material 
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som inte har CE-märkning som sedan kastas)  

 Vi pratar om köksservis, att förskolorna ska få keramiktallrikar och glasglas. För att glasen inte 

ska åka i golvet kan man tejpa ett kryss som kan hjälpa barnen var de ska ställa glaset. 

Pipmuggar kan innehålla gift och bör bytas ut.  

3. Gruppdiskussioner om hur arbetet med Grön Flagg går. Ta med er de två bästa tipsen för ett 

lyckat arbete eller två fallgropar som hindrar arbetet och som ni vill varna för.    

 Tips: Det är smart att välja något som man redan gör i verksamheten som man sedan utvecklar 

istället för att starta upp något nytt. Exempelsamling på hållsverigerent.se har massa tips. 

Inför CE-jakt: Robert och Mats ska mejla ut alla underlag med stämplar, uppdrag, checklistor 

osv.   

 Fallgropar: Sunnerby har svårt att komma igång, för lite intresse och kunskap hos de andra 

pedagogerna. GF får för lite utrymme på APT och PUG. Mats och Robert kan komma ut till 

Sunnerby och ha ett informationsmöte om Grön Flagg för att underlätta själva starten och 

arbetet.  

4. Hur ser arbetet ut efter att handlingsplanen är inlämnad och godkänd? Hur ska ni gå  tillväga 

för att göra det som står i handlingsplanen och hur dokumenterar och rapporterar ni?    

5. Naturskolans hemsida med info om Grön Flagg och länkar till era förskolor.    

 Prata med er webansvarig och be personen göra en grönflagg-flik där ni kan lägga upp ert 

arbete kring grön flagg.  

6. Fika + info om Naturskyddsföreningens material Ekofika och Ekomellis. 

www.naturskyddsforeningen.se/skola/ekofika     

7. Checklistor. Har ni någon checklista för ert arbete med kemikaliesmart förskola som vi andra 

inte känner till?   En checklista delades ut.  

8. Toner till skrivare. Hur funkar det?    

 Suppliesteam erhåller tillbehör till skrivare och allt ska beställas därifrån eftersom kommunen 

har avtal där.  

9. V 17 Håll Nynäshamns Rent. Nationella skräpplockardagarna. Anmälan till   Naturskolan 

senast 11/4. Material skickas ut v 16.    

http://www.hsr.se/exempelsamling/sok-exempel-forskolan
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10. Tips: pedagogiskt material. Delades ut:  

- Handledning till Amanda undrar över el.  

- Att lära in ute-bladet.  

11. Utvärdering av Naturskolan. Delades ut. 

 Varje avdelning ska fylla i och skicka på internposten 

 

 
Kommande träffar: en tisdag i början av oktober och en tisdag i slutet av november.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid paddan 
 
Amanda Gardelin, Midgårds förskola 
 
Med tillägg av Naturskolan 
 

 

Lokala miljömål 2010-2016 
 
Kommunens skolor ska jobba strukturerat med 
miljöfrågor utifrån barnens perspektiv och minst 
50 procent av skolorna vara miljödiplomerade 
enligt Grön flagg eller liknande certifiering innan 
år 2015. 

Lokala miljömål 2010-2016 

 
Giftfria och resurssnåla kretslopp 

Vår miljö ska vara fri från ämnen och metaller 
som skapas eller utvinns av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. 


