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HF-ombudsträff 2
Minnesanteckningar
Närvarande: 14 av 16 HF-ombud
Kommande träffar: 23 feb och 19 april 2016 kl 14.00 - 16.30 på Naturskolan.
Grön flagg
Naturskolan pratade och visade Power Point om Grön Flagg och kemikaliesmart förskola, det
nya temat som nu finns bland annat i form av uppdrag och aktivitetskort att låta sig inspireras av
och använda.
Anmälan
Nu är nästan alla kommunala förskolor i Nynäshamn anmälda till Grön Flagg. De som inte var
anmälda till denna träff fick gå upp till övervåningen och anmäla sig. Se alla anmälda här här.
Handlingsplan
Handlingsplanen som skrivs på Grön Flaggs hemsida behöver inte vara så lång ett halvt A4
räcker. Här ska tre utvecklingsområden beskrivas. Ett av dem är ”kemikaliesmart förskola”. Se
bifogad instruktion hur man fyller i handlingsplanen på deras hemsida.
När handlingsplanen är färdig ska arbetet pågå under minst ett halvår men max ett och ett halvt
år. Man kan ha som riktlinje att låta ett utvecklingsområde pågå tills det har blivit en vana.
Handlingsplanen ska innehålla:
- Vad vill vi utveckla, varför, hur?
- Vilket av Grön Flaggs teman är ert utvecklingsområde kopplat till?
- Hur ska alla barn och personal bli delaktiga och få inflytande?
- Vilka kopplingar finns till läroplanen?
Grön Flagg-råd
Grön Flagg-råd kan ske på olika sätt, Fjärden har rullande råd, olika pedagoger är med i råden så
att alla på förskolan blir lika delaktiga.
Breddal har ett Grön Flagg-råd per termin, tips är att fråga föräldrar som man vet är intresserade.
De har tagit upp mycket om utemiljön i deras Grön Flagg-råd. Gården kan fungera som en
brygga mellan pedagog och förälder. Ett rådsmöte behöver bara vara en gång per termin. De kan
se olika ut och anpassas efter förskolans/behov. Hennes råd är välja utvecklingsområden som
redan ligger nära det man redan gör i verksamheten. Väva ihop sina ”vanliga”
projekt med Grön Flagg så det inte blir för mycket. Alla avdelningar
dokumenterar så sammanställer man allt i en rapport. Det som skickas in är
kortfattat.
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Ett tips till rapporten är att skriva som en dagbok så att när man skriver rapporten har man inte
glömt bort vad som skett och har allt nedskrivet så det går enklare att skriva rapporten. Glöm inte
att fotografera!
Tips! Sök aktiviteter och idéer på www.hsr.se exempelsamling. Direktlänk dit.
Vi pratade även mycket om material i förskolan. Vi diskuterade gruppvis leksaker av olika
plastmaterial. Vilka ska bort?
All plast som är mjukare än LEGO kan klassas som mjuk plast och innehåller mjukgörare. Det är
mjukgörarna som är giftiga.
Plast innan 2007 och utan CE märkning går bort. Då det var sämre krav på plast innan 2007.
Varför är det viktigt med en kemikaliefri förskola?
Här finns det utbildning och listor på krav man kan ställa enligt Upphandlingsmyndigheten:
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/giftfri-forskola/
Hur vi jobbar med iPads och hur är det med strålningen?
Vi ska också kolla upp:
Hur kan vi använda oss av Groups (lagra bilder på kommunens server)
Gmail vad sägs om det? Får vi lagra bilder där? Fråga var vi får lagra bilder.
Finns det externt minne till en iPad?
Kolla upp hur vi kan handla till förskolan utan att begå avtalsbrott.
Vi skulle även vilja träffas flera gånger på terminen.
Boktips
De mäktiga fem (Blomfeldt & Karlsson. Tomsing) Böcker att arbeta med tillsammans med
barnen. Detta är ej uppläsningsböcker utan snarare igångsättarböcker man arbetar med dem
tillsammans med barnen.
Tills nästa gång 23 februari:
- Läs igenom uppdrag 1 och 2 inom kemikaliesmart förskola. Ni fick dem i pappersform och här
finns de digitalt.
- Skriv er handlingsplan.
- Ni som inte har anmält er gör det helst innan jul.
Naturskolan skickar maillista till alla. Man ska dubbelklicka på filen och spara då hamnar listan
under ens kontakter på Outlook. Naturskolan tar skärmdumpar och visar hur man gör.
Naturskolan gör beskrivning av hur det går till att skriva handlingsplan på Grön Flaggs hemsida.
Se bifogad fil. Ring Naturskolan om ni har frågor.
Bifogas
1. Instruktion handlingsplan
2. Power Point Grön Flagg och kemikaliesmart förskola
3. Telefonlista
4. Beskrivning hur man får in alla HF-ombud i kontaktlistan på er Outlook.
5. HF-gruppen som ska in i era kontakter på Outlook

Nästa träff 23/2-2016
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Vid paddan Frida
Med tillägg av Naturskolan

Lokala miljömål 2010-2016

Lokala miljömål 2010-2016

Giftfria och resurssnåla kretslopp

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.

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.

