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Vad är hållbar
framtid för dig?






Presentation
Naturskolan berättade om nuläget globalt och vilka utmaningar vi står inför framöver. Se bifogad Power Point.
Johans Rockströms sommarprogram i P1: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/571827?programid=2071
De 17 globala miljömålen till 2030 som antogs i september 2015 i New York
Paris december 2015: världens länder ska enas om ett klimatavtal som ska gälla från 2020. Mycket viktigt möte
för en hållbar framtid på jorden.
Sveriges 16 nationella miljömål som gäller fram till 2020
Nynäshamns lokala miljömål 2010-2016. Tex ”Giftfria och resurssnåla kretslopp” där ett av målen är att 50% av
skolor/förskolor ska vara Grön Flagg-certifierade senast 2015
Garnnystanet. Vi stod i cirkel och kastade ett garnnystan till varandra för att presentera oss och för att berätta vad
”hållbar framtid” är för oss. Ett nät bildades som vi bland annat associerade till nätverk, samarbete och världens
ledare som samlas i december. Samtidigt som vi rullade in garnet igen berättade vi om vad vi behöver göras för
att få en hållbar framtid. T.ex. återbruka, återvinna, cykla, konsumera mindre, äta mindre kött osv.
Naturskolan berättade om Grön Flagg. Se bifogad Power Point.
Kortfattat ser stegen ut så här (se länk till miniguide). Se filmen om Grön Flagg ca 6 min.
 Förankra beslutet att gå med! (det beslutet är redan taget)
 Hitta en kontaktpolitiker (så att kommunen får ta del av det ni gör).
 Anmäl er på Håll Sverige Rents webbplats och få ett eget konto.
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Så här gör vi nu
Uppgift till nästa träff 1 december:
Ta reda på vilken er kontaktpolitiker är. På nästa träff kommer alla att få anmäla sig till Grön Flagg och det ni
behöver veta syns längst bak i minnesanteckningarna. Så ta med era paddor (surfplattor) till träffen 1 december.
Om någon vill anmäla redan innan nästa träff så ska ni under ”Samordnare” skriva Nynäshamns Naturskola, då
får vi tillgång och kan titta på era dokument (se bilder på anmälningssidorna längst bak).
Vi har pratat med Grön Flagg och ni behöver inte besvara frågor som rör fastighetens yta och vattenförbrukning
och andra s.k. nyckeltal. Det är frivilligt. Det som är obligatoriskt är att svara på hur ni arbetar med nedskräpning
och tex om ni varit med på v 17 och uppgifter om hur många avdelningar ni har och sånt ni vet. Men det kommer
senare, inte i anmälan.
Till nästa gång ska ni också utse ett Grön Flagg-råd eller börja diskutera vilka som ska ingå, t.ex. en person
från varje avdelning, barn och i bästa fall någon eller några föräldrar.
Till nästa gång bestämmer ni er för, eller börjar diskutera, vilka två utvecklingsområden ni ska arbeta med.
Det tredje utvecklingsområdet är redan beslutat och det är ”Giftfri förskola”. Varje utvecklingsområde kopplas till
ett tema: Kretslopp, Livsstil och hälsa, Närmiljö, Vattenresurser, Klimat och energi, Konsumtion. Om ni inte vet
vilket tema det är så är det inte så viktigt (det är mest för att Grön Flagg ska kunna sortera alla rapporter).
Frågor mottas gladeligen av de trevliga personerna på Grön Flagg. Ring Ankie Björnfot på tel 072-576 53 54 eller
mail ann-christin.bjornfot@hsr.se eller om hon inte är där ring Hanna Bejner på 072-566 85 87 eller mail
hanna.bejner@hsr.se

De finns också på Facebook under namnet Håll Sverige Rent i skola och förskola.


Exempel på hur det funkar på de ställen som börjat redan: På Fagervik har de Grön Flagg –råd där en person från
varje avdelning är med. De träffas 1 gång per månad. En gång per termin deltar också föräldrar i Grön Flaggrådet. Barn deltar också i rådet. Två personer är huvudansvariga för Grön Flagg-arbetet. Allt som har med Grön
Flagg att göra lägger de in i den gemensamma Grön Flagg-mappen som alla på Fagerviks förskola har tillgång till
(Groups).
På Vaktberget bestämmer de vilka utvecklingsområden de ska arbeta med på APT. De har två huvudansvariga för
dokumentationen. De olika avdelningarna skickar texter och bilder till dessa två som sammanställer och skickar
till Grön Flagg. Vaktberget bestämde sig för relativt enkla utvecklingsområden första gången, sådant som de
redan gör och som de förtjänar positiv uppmärksamhet för. Nu vet de hur det går till, hur de ska a arbetet och har
bestämt nya utvecklingsområden för fortsatt arbete.
Breddals förskola som inte fanns med på denna träff är något av veteraner i dessa sammanhang. De anmälde sig
redan 2003 och har arbetat på sedan dess och har lämnat in minst fem rapporter. Och flaggan vajar på sin stång
sedan 10 år tillbaka.



Boktips. Big World Small Planet av Johan Rockström och Mattias Klum (den är
på svenska).



Nästa träff tisdag, 1 dec, kl 14.00 – 16.30 på Naturskolan

Vid datorn/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.
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Så här ser det ut på anmälningssidan. Länk dit.

OBS!
Här fyller man i anmälan (2 steg):

När det är färdigt ser det ut så här:
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