
Minnesanteckningar 
 

NT-ombud träff 4, 23 april 2014 
 
Närvarande: 15 av 18 NT-ombud. 
 
Diskussion om boken 
Grupp 1 diskuterar frågan: ”På vilket sätt kan vi stödja lärande om hållbar utveckling i 
förskolan?” 
Vi går igenom ifall förskolorna sopsorterar. Vissa sorterar på varje avdelning och vissa inte. 
Om sopstationen ligger en bit bort kan man göra barnen delaktiga genom att tillsammans med 
barnen gå och kasta sopor, det blir då en mer pedagogisk sopsortering.  
Kan man gå vidare med detta? Vad händer med soporna sedan? Var tar dem vägen? SRV har 
skolkonsulenter som kan komma ut och berätta och visa exempel på vad t ex händer med 
plasten osv.  
Att tillverka eget papper eller att inte köpa in plastleksaker är förslag på ”hållbara 
handlingar”.  
 
Grupp 2 diskuterar frågan: ”Vad kan vi använda digitala redskap till i förskolan?” 
iPad: Geocaching*, QR-koder där barnen t ex kan spela in sina röster, använda kameran, 
”kolla upp” fåglar och växter, göra musik. http://skolappar.nu har många bra tips på både 
betal- och gratisappar. ”Dokumentera och skapa med lärplatta” av Monica Niemi är en enkel 
läsvärd bok som rekomenderas om man vill lära sig mer om iPad och arbetet med den i 
förskolan. Till andra NT-träffar kan vi ha som stående punkt att man diskuterar och delger 
varandra olika appar.  
 
* Geocaching. Av ordet cache som betyder gömställe. Cacherna innehåller skatter. 
Koordinater till cacherna finns på nätet. 
 
Grupp 3 diskuterar frågan: ”Hur kan vi undvika att förstärka traditionella könsroller inom 
förskolan?” 
Det är viktigt att granska sig själv och vara medveten om vad man själv signalerar till och 
bland barnen. Hur pratar vi till dem? Vad gör vi? Vad säger vi? Vad bekräftar vi? Värderar vi 
deras lekar eller leksaker? Hur utformar vi miljöer? För att motverka traditionella könsroller 
måste vi vara delaktiga och närvarande pedagoger som både tänker på vårt språkbruk men 
också hur vi placerar material och möblerar.  
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Grupp 4 diskuterar frågan: ”Vad innebär pedagogisk dokumentation inom förskolan?” 
Kan användas som verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete. Inte bara till för att sätta upp 
bilder för att visa föräldrarna ”vad vi gör på dagarna” utan kan också vara till hjälp för hur 
man ska utveckla verksamheten. ”Vad händer nu? Hur ska vi gå vidare med det här?”  
Vi pratar om hur viktigt det är för pedagoger att få ha egen planeringstid utanför barngrupp. 
Mats vill lyfta det här till cheferna.  
Vi pratar också om dokumentationsmallen som vi fått och samtliga deltagare är nöjd med den 
och tycker den är bra att jobba med.  

http://skolappar.nu


Övrigt 
 
Vi pratar om igen hur vi ska kunna delge träffarna för kolleger på varje förskola. 
Tips: 

- Gör en pärm som finns tillgänglig för alla pedagoger där ombudet kan sätta in 
dokument från träffarna, t ex dokumentationsmallen eller minnesanteckningar. 

- Ha en stående punkt på APT 
- En ”NT-vägg” där man sätter upp minnesanteckningar och dyl  

 
Nästa träff är tisdag 27/5 kl 14:00-17:00 på Naturskolan 
 
Uppgifter till nästa träff 
 

• Då ska vi ha läst s. 124-151 i Teknikboken 
• I boken Russinhissen ska vi göra experimentet på s. 94, flaskan som blåser ballong, 

tillsammans med barnen och använda dokumentationsmallen som verktyg. Ifylld mall 
skickas på First Class eller till mats.wejdmark@naturskolan.pp.se och 
robert.lattman@naturskolan.pp.se. Skicka den gärna som PDF. Boken Russinhissen 
(+Teknikgrytan) fick alla avdelningar i Nynäshamns kommun i samband med Hans 
Persson föreläsning hösten 2012. 

• Maila era kommentarer till det stöddokument ni fick med er till dokumentationsmallen 
(lappen med exempel på aktiviteter kopplat till citaten ur Lpfö 98). Obs maila hela 
NT-ombudsgruppen på First Class så att alla kan se era kommentarer.  

• Titta på filmen om balans och tillhörande reflektion av förskolelärare på skolverket: 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/ntundervisning/forskola/balans   

 
 
Boktips 
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Det praktiska momentet på denna träff bestod av att tillverka småkrypssug och slaghåv. Resultatet av 
tillverkningen syns på bilden. På nästa träff ska vi vara utomhus och testa hur de fungerar. 
Tillverkning och användning av håvarna och sugarna är en del i arbetet att uppnå följande mål i Lpfö 
98:   
”Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 
växter, djur…” – ”Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konsturera med hjälp av olika 
tekniker, material och redskap.” 
 


