Handlingsplanen är er utgångspunkt där ni identifierar och formulerar utvecklingsområden samt planerar för hur ni ska
organisera och synliggöra ert arbete för en hållbar utveckling. Tänk på att dokumentera ert Grön Flagg-arbete under
processens gång och ta bilder som ni senare infogar i rapporten.
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 handlingsplanen skickas in till oss som jobbar med Grön Flagg på Håll Sverige Rent.
Grön Flagg-råd

i

Lpfö

Grön Flagg-rådet samordnar ert arbete och ser till att alla avdelningar hålls informerade och får inflytande. Det är viktigt att
ansvaret för Grön Flagg vilar på flera och det är därför önskvärt att pedagoger ifrån olika avdelningar deltar och gärna förskolechef,
övrig personal och föräldrar. Även barnen kan vara med eller involveras genom egna Grön Flagg-råd/samlingar.
a. Vilka i personalen och eventuellt föräldrar är med i Grön Flagg-rådet? Ange namn och roll på förskolan.
Helena Lagerkvist förskollärare på Rävlyan Maria Johansson förskollärare Fågelholken Marie Beckman förskollärare på Hundkojan Detta
innebär att vi har en personal från varje modul för att alla avdelningar ska kunna ta del av informationen och få inflytande.

b. Hur ofta planerar Grön Flagg-rådet att träffas?
Ta det alternativ som passar er bäst genom att klicka och välja i listan nedan. För att ta bort ett redan valt alternativ; klicka
på krysset längst till höger.
1-2 gånger/termin

Övrigt att tillägga:
Träffas vid fler tillfällen vid behov.

c. Har ni Grön Flagg-råd/samlingar med barnen?
Svara Ja eller Nej genom att klicka och välja i listan nedan. För att ta bort ett redan valt alternativ; klicka på krysset längst
till höger.
Nej

Om ja, beskriv upplägget och hur ni arbetar i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen. Har barnen varit
delaktiga i framtagandet av handlingsplanen?
Nej. Handlingsplanen arbetas fram av Grön Flagg-rådet och presenteras för alla vid nästa APT (arbetsplatsträff) för eventuella
justeringar/ändringar och godkännande. Sedan skickas den in till Håll Sverige rent.

Utvecklingsområde 1
Börja med att fundera på vilka tre områden ni vill utveckla på er förskola, i ert arbete för en hållbar utveckling. Utgå från barnens
och personalens intressen, idéer och kunskaper. Beskriv den utveckling ni vill att arbetet ska generera och hur ni planerar att arbeta.
Alla på förskolan ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Inspireras gärna av Grön Flaggs sex teman, genom att klicka på
de små frågetecknen till höger om varje temanamn. Varje utvecklingsområde ska kopplas till ett tema. Se utvecklingsområdena som
en start och en riktlinje. Det är fullt möjligt att ert arbete kommer att växa och ta nya vägar beroende på barnens och personalens
engagemang och uppfinningsrikedom längre fram.
a. Utvecklingsområde 1
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Vad vill ni utveckla och varför? Beskriv den process eller arbetsgång ni planerar att arbetet ska följa.
Vi strävar efter att varje barn utvecklar förståelse för alla människors lika värde. På detta sätt vill vi skapa en trygg, respektfull och trivsam
social miljö på förskolan. Vi skapar därigenom en grund för ett empatiskt och hållbart samhälle. För att nå målet planerar vi: - Kompisdag
tillsammans hela förskolan en gång om året. Varje modul erbjuder en aktivitet under dagen som t.ex. grupplekar/samarbetsövningar. - Varje
avdelning arbetar med kamratskap anpassat till åldersgrupp, ex. att arbeta fördjupat med Bamses kompisluva, musiksamlingar med
kompissånger, läsa sagor med efterföljande reflektion om kamratskap m.m. - Matrialet kring Friendy-dockorna introduceras på förskolan och
är ett långsiktigt arbete. - Alla avdelningar arbetar utifrån vår lokala Likabehandlingsplan. - Alla avdelningar deltar i skräpplockaradgarna som
en gemensam rolig aktivitet där vi samtalar om betydelsen av att vara rädd om miljön bla för vår hälsa.

Titel
Bra kompis

b. Tema
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Vilket av följande tema kommer detta utvecklingsområde att fokusera på?
Livsstil & hälsa

Utvecklingsområde 2
a. Utvecklingsområde 2
Vad vill ni utveckla och varför? Beskriv den process eller arbetsgång ni planerar att arbetet ska följa.
Vi vill ge barnen möjlighet till både rörelse och vila/återhämtning. Detta gör vi genom att: - Varje avdelning utvecklar en god struktur av våra
dagar så att barnen ges möjlighet till både rörelseaktiviteter samt vila och återhämtning. - En gång i månaden erbjuder förskolan en
gemensam motionsrunda för alla barn. - Rävlyan erbjuder gemensamt gympapass med musikskiva på gården när tillfälle ges för att
grundlägga en känsla av rörelseglädje. - Varje avdelning har vila efter maten av någon form, ex. sovvila, sagostund, massage osv. Pedagogerna delger varandra vid Utvecklingsgruppen tips och erfarenheter av att arbeta med rörelseglädje och avslappning. - Varje avdelning
arbetar utifrån sina förutsättningar för att sänka ljudnivån och öka medvetenheten hos pedagoger och barn om hur "buller" påverkar hälsan.
Detta följs upp på Utvecklingsgruppen.

Titel
Motion och vila

b. Tema
Vilket av följande tema kommer detta utvecklingsområde att fokusera på?
Livsstil & hälsa

Utvecklingsområde 3
a. Utvecklingsområde 3
Vad vill ni utveckla och varför? Beskriv den process eller arbetsgång ni planerar att arbetet ska följa.
Vi vill att barnen utvecklar en förståelse för kostens betydelse för en god hälsa samt att de genom demokratiska former får vara med och
bestämma förskolans matsedel vid några tillfällen. - Avdelningarna arbetar var för sig med att samtala med barnen om vikten av bra mat för
hälsans skull och olika miljömärkningar på matvaror. - Kökspersonalen berättar då och då om någon av de grönsaker som serveras samt
inspirerar till att smaka på alla olika maträtter som serveras. - Barnen får ge förslag och rösta fram önskade maträtter och grönsaker några
veckor per år. - Barnen får erfarenheter av att odla något ätbart genom att avdelningarna använder våra odlingslådor, "från jord till bord".

Titel
Maten och hälsan

b. Tema
Vilket av följande tema kommer detta utvecklingsområde att fokusera på?
Livsstil & hälsa

Barns inflytande
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Barns inflytande
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Hur kommer barnen få inflytande i arbetet med era tre utvecklingsområden? Beskriv!
Vi tar vara på barnens intressen och utgår där ifrån. Maten val

Läroplanen (Lpfö)
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Genom att koppla ert Grön Flagg-arbete till läroplanen tydliggörs hur arbetet bidrar till barnens utveckling, lärande och inflytande.
Enligt läroplanen anger de mål som är citerade nedan, inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade
kvalitetsutvecklingen.
a. Normer och värden, kap 2.1
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Vilket/vilka mål kommer ert planerade Grön Flagg-arbete att inkludera? Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar:
förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,

b. Utveckling och lärande, kap 2.2
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Vilket/vilka mål kommer ert planerade Grön Flagg-arbete att inkludera? Förskolan ska sträva efter att varje barn:
utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar
för gemensamma regler,
utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt
välbefinnande,

c. Barns inflytande, kap 2.3
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Vilket/vilka mål kommer ert planerade Grön Flagg-arbete att inkludera? Förskolan ska sträva efter att varje barn:
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 eller skrivelser
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Finns det andra mål, riktlinjer och/eller skrivelser som ni kommer att inkludera i ert Grön Flagg-arbete?

Synliggörande och omvärlden
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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.
Vilken/vilka av följande aktiviteter planerar ni att göra för att synliggöra ert Grön Flagg-arbete? Välj ett eller flera
alternativ i listan nedan.
Anslagstavla eller motsvarande på förskolan
Digital fotoram
Information på förskolans webbplats
Information på föräldramöten

Andra aktiviteter eller övrigt att tillägga:

