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HF-ombudsträff 3
Minnesanteckningar
Närvarande: 15 av 16 HF-ombud
Gruppdiskussioner kring hur vi kan arbeta med Uppdrag 1 och 2 (Grön Flaggs uppdrag: Leksak
eller inte leksak, Rensa bland leksakerna)
Avfall som inte får kastas i vanliga soporna, var kastas dom? Elektriskt avfall eller grovsopor ska
kastas på SRV. Vaktmästaren får köra dit det.
Kemikaliesmart förskola – återbruk.
En svår kombination som ofta krockar och motarbetar varandra. Mycket återbrukat material är
giftigt enligt HSR. När vi rensar bland material måste vi också ersätta med nytt, och då är det ofta
återbrukat ostrukturerat material.
Sandskogen har haft "CE-jakt" med barnen. De hittade mycket material som inte var CE-märkta
som samlades ihop. Barnen har fått stort intresse och blivit väldigt medvetna kring det och går på
CE-jakt även hemma. Plastdjur som inte är CE-märkta ska sorteras under brännbart.
Vaktberget har börjat ta in mycket ostrukturerat material. I samma veva gick de igenom de material
de redan hade och slängde mycket som var olämpligt. Det är synd när ostrukturerat material som
tagits in är giftigt och måste slängas igen, t ex byggmaterial som impregnerat trä eller plåtburkar.
Madrasser som barnen sover på som är av skumgummi kan vara giftiga. Många förskolor har istället
köpt in blåa plastsängar från lekolar.
Många använder brödkartonger på sina förskolor. En kock på en förskola menade dock att
brödkartongerna är giftiga. Sofie från Fagervik ska kolla upp om detta stämmer till nästa gång.
Gruppdiskussioner kring handlingsplanerna. Naturskolan kan länka från Naturskolans hemsida till
förskolornas hemsidor där de eventuellt lagt ut handlingsplanerna.
Läget 23 februari 2016
3 förskolor har godkända handlingsplaner
6 förskolor har påbörjade handlingsplaner
7 har inte skrivit något ännu
Behöver någon förskola hjälp angående handlingsplanen, ring Naturskolan eller
Grön Flagg.
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Naturskolan har som GF-samordnare möjlighet att läsa handlingsplanerna. Naturskolan kommer
bara att läsa handlingsplaner som är godkända, men om förskolorna vill ha hjälp med innehållet är
det möjligt att även läsa påbörjade handlingsplaner som ännu inte blivit godkända.
Överblivet elektroniskt material ska inte användas alls bland barn, t ex tangentbord eller telefoner.
Vi pratar om tallrikar och glas av plast. Vissa förskolor har plasttallrikar- och glas och vissa har i
porslin och glasglas. Kommunen och köksenheten har beslutat att all bespisning ska bytas ut på
förskolorna till just porslin och glas.





Hur gör ni på era förskolor för att hålla grön flagg levande hos alla pedagoger?
APT
Reflektionen
PUG
Grönflaggmöte/råd med representanter från alla avdelningar






Vad gör ni för praktiska aktiviteter med barnen?
odlingar
Sopsortera på sopstationen
Utforska vattnets väg, naturen
Kostcirkeln (lukta, smaka på mat som ingår i kostcirkeln, t ex ekologiska grönsaker/bär)
Lägg upp ert arbete kring Grön flagg på era hemsidor. När ni har era handlingsplaner godkända kan
ni lägga ut dem t ex. Vi pratar om nätverksplatsen "groups" som kan användas som en gemensam
hårddisk på förskolan för Grön flagg. Då kan alla på förskolan logga in och se vad som läggs upp.
Det går inte att gå in på andra förskolors mappar.
Utdelat material:

-

Fagerviks handlingsplan (godkänd av Grön Flagg)
Info om Leksaksdirektivet
Nästa träff tisdag 19 april 2016
Vid paddan
Amanda
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.

