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Grön Flagg-rapport
Förskolan Näckrosen
9 dec 2014

Kommentar från Håll Sverige Rent
2014-12-09 16:00: Ni har bra och spännande utvecklingsområden, och vad som är ännu bättre ni gör dem mer spännande för barnen. Kul att ta in de
olika djuren så barnen kan titta på dem i lugn och ro.
När pedagogerna är engagerade väcks nyfikenheten i barnen och det blir roligare att lära.
Det är fint att få läsa om hur ni har arbetat aktivt med inflytande och delaktighet i er verksamhet. Ni har haft ett varierat och upplevelseinriktat arbete
som verkar ha inspirerat er alla i verksamheten - bra jobbat!

I er rapport dokumenterar ni kontinuerligt och laddar upp bilder. Ni beskriver vad ni har gjort, hur ni har gått
tillväga i arbetsprocessen och hur barnen fått inflytande. Här finns utrymme för reflektioner från barn och personal
samt en utvärdering av arbetet som ni kan använda i förskolans övergripande kvalitetsarbete. När rapporten är godkänd
kan ni spara den som en pdf-fil, så går det smidigare att mejla eller skriva ut ert arbete och sprida det till omgivning och
vårdnadshavare. Er kontaktpolitiker kan se er godkända rapporter, men inte fotona däri.
SPARA OFTA genom att klicka på Spara utkast-knappen längst ner på sidan. Det är inte förrän ni klickar på Lämna in för
granskning-knappen som rapporten skickas in till oss som jobbar med Grön Flagg på Håll Sverige Rent.
Grön Flagg-råd

i

Lpfö

a. Hur ofta har Grön Flagg-rådet träffats?
Välj det alternativ som närmast avspeglar hur det har varit för er genom att klicka i listan nedan. För att ta bort ett redan
valt alternativ; klicka på krysset längst till höger.
1-2 gånger/termin

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga:
Vi hade grönflaggråd men valde att istället ha grönflaggsamlingar så att fler barn blev delaktiga och det skapade en bättre dialog.

b. Har ni haft Grön Flagg-råd/samlingar med barnen?
Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan.
Ja

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?
Vi har vid samlingarna tagit upp olika frågor att utgå ifrån. T.ex Vad är en årstid? Vad är grön flagg? Några barn vet mer om Grön flagg och vill
gärna berätta för de andra. Vi har använt oss av material från Håll Sverige rent t.ex. om Allemansrätten vilket varit uppskattat.

Utvecklingsområde 1
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Här ser ni det tema eller de teman ni valde att arbeta med samt eventuella titlar ni valt på era utvecklingsområden. När ni beskrev
utvecklingsområdena i handlingsplanen var det en start och en riktlinje. Sedan har arbetet haft möjlighet att utvecklas beroende på
barnens och personalens intressen och idéer. Beskriv den utveckling och den process ni gått igenom och hur ni har möjliggjort för
alla att vara delaktiga och ha inflytande i respektive utvecklingsområde.
Tema
Närmiljö

Titel

i

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

a. Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?
Vi har försökt att se vad barnen har varit intresserade av men också lett dem vidare när vi har träffat på olika djur i närmiljön. Under en period tog vi hand
om en spindel och tog reda på vad den åt. Flera föräldrar blev engagerade och ett barn som var på besök på universeum passade på att ställa frågor
där. Under hösten-13 hade vi många getingar som tog sig in hos oss och många som låg döda på golvet. Det blev ett utmärkt tillfälle att lära om
getingar. Mus var nästa djur på tur- Vi satte ut en musfälla i skogen och fångade en mus som vi snabbt fick släppa ut när vi tittat på den. Vid våra
besök i skogen blev barnen intresserade av att leta björnspår, och spillning efter andra djur som älg och rådjur. Vi hade med bilder på björn och
björnspillning, och letade information på internet om de olika djuren, där vi även kunde lyssna på djurläten. Vi ser också att de är intresserade av
småkryp och de vill gärna uppmärksamma sina kompisar och pedagoger om de hittat något. Vi hämtar faktaböcker och tittar vad vi hittat. Barnen
tycker också att det är viktigt att ta in djuren så att vi kan studera under tid.

b. Hur har alla barn och all personal gjorts delaktiga i detta arbete och haft inflytande i processen?

Personalen planerar och utvärderar ihop för att se hur vi ska gå vidare. Barnen har kommit med idéer och de barn som varit intresserade har fått jobba
extra med projektet.

c. Infoga 1-4 bilder som illustrerar vad ni har gjort. Spara en bild i taget genom att klicka på Spara utkast-knappen efter
varje tillagd bild. En stor och tung bild tar lång tid att spara/ladda upp.
i

d. Ange en länk till en webbplats där ni visar upp ert Grön Flagg-arbete. Detta är valfritt.

i
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Utvecklingsområde 2
Tema
Närmiljö

Titel

i

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

a. Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?
Vi har delat in oss i grupper för att lättare kunna gå till skogen. Vi har besökt skogen i vår närmiljö men även gjort bussresor till andra skogar. Vi kunde
märka på barnen att vi behövde flera besök innan de riktigt uppskattade besöken. Vi har lekt organiserade lekar men också låtit barnen leka mycket på
egen hand för att finna glädjen av att vistas i skogen. Barnen har fått plocka med sig material in och tillsammans har vi bla. skapat en skog.

b. Hur har alla barn och all personal gjorts delaktiga i detta arbete och haft inflytande i processen?
På skogsbesöken har barnen haft möjlighet att samla kottar och andra naturmaterial för att ta med till förskolan. De har haft med sig kartor och
uppmärksammat att olika symboler på kartan stämmer med vad de sett- t.ex. sjön. På förskolan har barnen haft tillgång till ateljén, där de kunnat
omsätta sina erfarenheter av skogen i skapande.

c. Infoga 1-4 bilder som illustrerar vad ni har gjort. Spara en bild i taget genom att klicka på Spara utkast-knappen efter
varje tillagd bild. En stor och tung bild tar lång tid att spara/ladda upp.
i

d. Ange en länk till en webbplats där ni visar upp ert Grön Flagg-arbete. Detta är valfritt.

i

Utvecklingsområde 3
Tema
Närmiljö

Titel

i

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

a. Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?
På förskolan har vi haft en burk för varje månad, med en kula för varje dag i färg efter årstiderna. Vi har lagt kulorna allteftersom dagarna gått i en
årsburk. På så sätt synliggörs dagarna och året. Vi har tillsammans pratat om tecken för de olika årstiderna. Vi har märkt upp ett träd som vi följer
under året. Vi vidareutvecklade detta med ett årshjul där månaderna finns utmärkta och barnen har ritat självporträtt som vi satt upp vid den månaden då
de fyller år. VI har även satt upp en almanacka där vi kan kryssa för dagarna som gått.

b. Hur har alla barn och all personal gjorts delaktiga i detta arbete och haft inflytande i processen?
Barnen kommer med många tankar kring årstiderna. De ser att skogen i vår närhet förändras - det är mycket vatten i början av året, på våren spricker
löven osv. De lägger märke till årstidstecken i deras direkta närhet - på vintern tar vaktmästarna bort gungorna och på våren åker de fram igen.

c. Infoga 1-4 bilder som illustrerar vad ni har gjort. Spara en bild i taget genom att klicka på Spara utkast-knappen efter
varje tillagd bild. En stor och tung bild tar lång tid att spara/ladda upp.
i

d. Ange en länk till en webbplats där ni visar upp ert Grön Flagg-arbete. Detta är valfritt.

Läroplanen (Lpfö98)

i

i

Genom att koppla ert Grön Flagg-arbete till läroplanen tydliggörs hur arbetet bidrar till barnens utveckling, lärande och inflytande.
Målen, som ni ser citerade här, anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen. De
citat ni valde i handlingsplanen är förifyllda redan, men det är möjligt att lägga till fler (eller ta bort befintliga).
a. Normer och värden, kap 2.1
Vilket/vilka mål i läroplanen har ert Grön Flagg-arbete inkluderat?

i

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

b. Utveckling och lärande, kap 2.2
Vilket/vilka mål i läroplanen har ert Grön Flagg-arbete inkluderat?
utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen,

c. Barns inflytande, kap 2.3
Vilket/vilka mål i läroplanen har ert Grön Flagg-arbete inkluderat?
utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och
beslutsfattande.

d. Övriga mål, riktlinjer och skrivelser
Vilket/vilka övriga mål, riktlinjer och/eller skrivelser har Grön Flagg-arbetet inkluderat?
Vi har inkluderat temat Närmiljön i vår årsplan, där det står att vi följer upp barnens intresse och nyfikenhet och tillsammans upptäcker växter
och djur, samt att vi följer ett träd under årstidens växlingar. Arbetet med grön flagg inkluderar många andra mål från läroplanen, och även
andra mål från vår årsplan. Till exempel att barnen utvecklar sin språk och kommunikationsförmåga - i arbetet med grön flagg utvecklar
barnen sitt ordförråd och begreppsvärld i sammanhanget närmiljö, djur och natur. Barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och
idéer, och att förmedla sina upplevelser i ord och i bildskapande. Arbetet med grön flagg inkluderar alla våra kvalitetsmål - att barnen känner
sig trygga, att barnen lär sig socialt samspel och visar solidaritet och respekt för varandra och att barnen utvecklar sitt språk och
kommunikationsförmåga. Arbetet med grön flagg inkluderar också delar av vår terminsplan, till exempel att barnen utvecklar sin förmåga att
uttrycka sig i bild. Vi har skapat i olika former i samband med grön flagg-arbetet.

Synliggörande och omvärlden

i
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En av grundtankarna med Grön Flagg är att synliggöra och sprida arbetet samt ha ett utbyte med omgivande samhälle. Att vända er
ut mot samhället och visa upp ert arbete kan inspirera er själva, föräldrar och omgivning och ge ringar på vattnet.
Vilka av följande aktiviteter har ni genomfört för att synliggöra ert Grön Flagg-arbete? De val ni gjorde i handlingsplanen
finns förtryckta men går att ändra.
Anslagstavla eller motsvarande på förskolan
Information på föräldramöten
Media och/eller Internet (tidning, radio, tv etc.)

Andra aktiviteter/övrigt att tillägga:
Utställning av grön flagg arbetet i samlingslokalen i Älgarås servicehus och en utställning i Töreboda bibliotek. Vi har även arbetat med närmiljön på
gården och tillsammans med föräldrar och barn fixade vi på gården och lagade mat tillsammans. Vi har också deltagit i tetrapaks tävling- Jakten på de
glömda kartongerna och i Earth hour tävling där vi fick pris för vårt deltagande.

Utvärdering och utveckling
För att ert Grön Flagg-arbete ska utvecklas kontinuerligt följer ni upp och utvärderar ert arbete utifrån ett tydligt barnperspektiv.
Samtala och reflektera bland barn och personal kring hur ni har upplevt arbetet. Era reflektioner kan användas för att utveckla era
arbetsprocesser och förbättra förutsättningarna för barnen att lära, utvecklas och ha roligt i förskolan. Detta arbete kan användas i
förskolans kvalitetsarbete och hjälper er att identifiera nya utvecklingsområden inom Grön Flagg.
a. Utvärdering
Reflektioner från barnen, hur har de upplevt arbetet?
På grönflaggsamlingen har vi pratat om Grön Flagg och fått reflektioner, bland annat Vad är en årstid?- Vilken tid man ska komma och gå
hem, Man fyller år , Januari, snö och vinter sommar-bada Vad får man göra i skogen- Man får leka, inte bryta grenar

Reflektioner från personal och eventuellt vårdnadshavare, hur har ni upplevt arbetet?
En förälder sa- "Inte störa -inte förstöra" pratar barnet om hemma och hon förstod att barnet lärt sig det på förskolan. Från en vikarie- "Första
förskolan där jag sett djur inomhus".

b. Utvärdering
Hur tolkar eller analyserar ni era reflektioner? Kan ni koppla era reflektioner till egna erfarenheter och gärna även
till utbildning, forskning eller litteratur?
Barnen visar på olika sätt vad de lär sig - till exempel genom att visa och berätta för varandra, ge uttryck för sina kunskaper i leken, och
genom att testa gränser. De kan i leken berätta att "nu åker vi till Slätte" (som är en skog vi varit i) eller "nu fiskar vi gädda". De kan skojluras
och säga "nu bröt jag en gren från ett träd" och visar på så sätt att de vet vad man får och inte får göra i skogen. Vi ser att barnen lär sig när
de är aktiva med och utforskar, undersöker och får ta hand om småkryp. Vi ser att barnen lär sig när de får testa sina teorier. Vygotskij
menade att lärande stöds av utmaningar som är precis "huvudet högre" - man kan lära av en kamrat eller vuxen eller ett sammanhang som
gör att man kan haka i den nya kunskapen med tidigare erfarenheter, så att man kan revidera sin kunskap och göra den till sin egen. En del
barn har tidigare till exempel varit mycket för att utforska småkryp genom att se vad som händer om man trampar på dem. Genom att föra in
nya perspektiv, t.ex. småkrypens, och uppmuntra andra alternativ att utforska, att istället ta hand om och fundera över vad till exempel
snigeln behöver för att överleva - så förändras barnens kunskap och handlingsbank. Nu har de fler alternativ att välja mellan. Språkutveckling lära sig i ett naturligt sammanhang. Vi har sett att barn med svenska som andra språk lär sig fort i meningsfulla sammanhang - de har lätt att
benämna och sätta ord på saker i naturen. De har lust att visa och berätta och lära sig. De visar glädje när vi skördade vår egen potatis och
utropar "potatis" och räknar hur många och berättar vilka som är stora och små. Vi reflekterar kring barnens uppfattning om tid och årstid själva begreppet årstid kopplar vissa till bara begreppet tid, barnen hänger upp tid på saker som är kända för dem, till exempel när de ska
komma och när de ska gå hem från förskolan. Själva året är väldigt långt för ett barn. De vet att man fyller år en gång om året. De
uppmärksammar förändringar i naturen runt omkring, som till exempel löven som "försvinner", snö, sol osv.

c. Utveckling
Hur kommer ni att gå vidare med era nya erfarenheter utifrån utvärderingen?
Vi kommer att fortsätta att fånga upp barnens intresse för djuren och växterna i sin närmiljö, fortsätta att prova teorier, skapa, uppleva med
alla sinnen och ta reda på fakta på olika sätt. Vi ska fundera över ett nytt tema att jobba vidare med.

