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Grön Flagg-rapport
Gårdby förskola
12 maj 2014

Kommentar från Håll Sverige Rent
2014-05-12 15:05: Ni har en jättefin och inspirerande rapport. Det ser ut som om barnens fantasi och kreativitet har flödat i ert Grön Flagg-arbete. Det är
fantastiskt
att ni jobbar så aktivt med barnens delaktighet inom Grön Flagg och att ni försöker hålla en så stor flexibilitet i arbetet som möjligt för att följa
barnens intressen och idéer.När barnens intresse är fångat, så kommer lärandeprocessen av sig självt. Bra jobbat!
Det är så inspirerande att läsa om ert sagotema, det stimulerar verkligen barnens (och pedagogernas !) fantasi och kreativitet. Toppen!

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.
Annat

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga:
Vi har en stående punkt på våra möten där vi tar upp Grön Flagg-frågor.

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 pratar ofta med barnen om vår Gröna Flagga och varför vi har fått den. Vi har inte ett formellt "råd", utan vi pratar och diskuterar med barnen
i olika situationer t.ex.när vi går till återvinningen eller tömmer komposthinken; varför vi gör det osv. Vi går med några barn i taget och prickar
av på en lista så vi vet att alla barn har varit med. Vi deltog i skräpplockarveckan och då pratade vi om varför man inte ska kasta skräp i
naturen osv. Barnen vill plocka skräp varje gång vi är ute och går; "Titta nu har "Skräp-Maja varit framme igen!" Varje vår när vi hissar flaggan
igen efter vintern samlas vi runt flaggan. Alla barnen får hålla i flaggan och så hjälps vi åt att hissa den.

Utvecklingsområde 1 med tema
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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

Förskolans utemiljö Förskolan har redan från början en fin utemiljö i en trädgård med gamla träd, buskar och blommor. Vi vill nu utveckla utemiljön
ytterligare, så den uppmuntrar till lek och skapande samt ökar den fysiska aktiviteten. Vi vill skapa många olika små rum på gården där barnen kan
leka i små grupper och vi vill att det ska finnas möjlighet till både livlig fysisk aktivitet och lugn och ro.

a. Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?
Vi började med att studera barnens lek för att få syn på vad som inspirerade barnen mest. Personalen gick runt gården och funderade över hur vi skulle
kunna utveckla gården vidare. Vi gjorde en lista på vad vi ville åstadkomma och har sedan prickat av punkterna efter hand. Barnen ska ha fri tillgång till
vatten:Vi har satt upp en vattentunna som samlar upp regnvatten. Tunnan har en kran så barnen kan ta vatten själva. (Se bild 2) Lekstugan behövde
förbättras: Vaktmästaren lagade lekstugan och målade om den och sedan tryckte barnen vita handavtryck på den. Utekök: Vi flyttade ut en gammal
diskbänk, sågade av benen på den; så det blev lagom barnhöjd och kompletterade med en gammal micro, som vi fått till skänks. Här placerade vi även

en kabeltrumma och några stubbar så det blev en köksmöbel. Vi bad föräldrarna bidra med gamla kastruller och andra köksredskap.( Se bild 1)
Snickarhörna: Vi flyttade ut en snickarbänk som fanns i källaren. Bad föräldrarna bidra med spillvirke, köpte en verktygslåda med såg, hammare och
spik. Kompletterade med lite snäckor, vackra stenar, vinkorkar, trähjul, knappformar, flirtkulor och lite annat smått och gott till att komplettera de
snickrade alstren med. Vi skaffade även några "Leca-block", som de mindre barnen kan spika i. Utemålning: Vi hade redan några hopfällbara stafflier
som vi kan flytta ut vid behov; t.ex. när vi vill måla av våra solrosor.Nu skaffade vi även ett stort utomhusstaffli där många barn kan måla tillsammans.
(Se bild 3) Vi har köpt ett par gamla telefoner på loppis och satt upp dem på olika ställen på gården. Vi har fått några avloppsrör som vi använder till att
snurra i och till en gunga. Vi såg att barnen lekte mycket med käpphästarna och för att utveckla den leken gjorde vi en hinderbana med hopphinder,
som vi tillverkade av mjölkkartonger, som vi fyllde med sand och elrör som vi fick av en förälder. Barnen har lekt pirater och därför har vi skaffat en
gammal båt som vi ska måla och rusta upp tillsammans med barnen och vaktmästaren. Av lastpallarna har vi byggt en koja längst bort på gården där
barnen kan leka. Vi har lyckats få tag i ett stort vagnsdäck, som vi har placerat på gården. Här leker barnen mycket fantasilekar. Det är också en
utmaning att klättra i och ur däcket. Några av gårdens träd hade blivit gamla och behövde tas ner och då tog vi tillfället i akt och gjorde balansstockar av
dem, samt ett klätterträd där barnen brukar leka häst, buss eller vad fantasin kan få det att bli. Vi har planterat hallon och vinbärsbuskar, samt ett
äppleträd på gården. Hösten 2013 utökades förskolan med 2 avdelningar till i en paviljong bredvid. Vi fick även lite mer mark inhägnad runt den nya
förskolan till en liten gård. Här har det vuxit fram en liten utemiljö under våren. Barn, personal och föräldrar har fått komma med förslag och önskemål
och sedan har man hjälpts åt att räfsa löv, plocka bort grenar och fixa till på "den lilla gården" som barnen kallar den. (Bild 4) Det har blivit en sandlåda,
en uteplats med "möbler" av kabeltrummor och stubbar, ett utekök med en gammal diskbänk, som anpassats till barnhöjd, en samlingsplats av bräder i
fyrkant, en stig bland blommor och grönska, två gamla traktordäck att balansera på m.m. Några föräldrar bidrog med en gunga som de annars hade
tänkt kasta.

b. Hur har alla barn och all personal gjorts delaktiga i detta arbete och haft inflytande i processen?
Vi har studerat barnens lek och funderat över vilket material som behövde tillföras för att utveckla leken. De äldsta barnen har ritat vad de vill ha på
gården. Personalen har gått runt på gården och funderat över vad vi ville utveckla. Föräldrarna har bidragit med material, som lastpallar, spillvirke,
husgeråd m.m. På vårfesten fick förskolan 2 hallonbuskar och två vinbärsbuskar, som vi har planterat tillsammans med barnen. Vi har också planterat
ett äppleträd tillsammans med vaktmästaren och barnen. Äppleträdet var en present från skolledningen vid invigningen av vår nya förskola i höstas.
Barn, föräldrar och personal har fått komma med förslag och önskemål hur den "lilla gården" skulle utformas. Barn, pedagoger och vaktmästare har
hjälpts åt att röja, fixa till och snickra på gården. Föräldrar och personal har skaffat material. Vår utemiljö är inte färdig utan förändras hela tiden efter
barnens intresse, årstidernas växlingar osv.

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 med tema
Tema
Livsstil & hälsa

Titel

i

Språkutveckling genom sagans magiska värld.

a. Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?
Så här skrev vi i vår temabeskrivning: Vi ska arbeta med att utveckla barnens språk. Vi ska öva på att ge uttryck för våra uppfattningar och att lyssna till
andra. Vi ska sträva efter att barn och personal känner sig bekväma att prata i samlingen. Vi ska tillsammans öva på att berätta och återberätta sagor
och händelser. Så här gjorde vi: Några grupper började med Sagan om Bockarna Bruse. Vi har arbetat med den på olka sätt: Vi satt under
landsvägsbron och en av pedagogerna läste sagan för oss. (Se bild 1) Det var väldigt spännande att sitta under bron och höra sagan berättas medan
bilarna körde över bron. Vi "lekte" sagan med rekvisita i form av fårskinnsfällar m.m. både ute vid vår uteplats i Björket och inomhus. (Se bild 2) Alla
som ville fick vara med och spela upp sagan, både barn och vuxna. De som inte ville "spela teater" fick vara publik. Vi berättade sagan med flanobilder
eller med hjälp av träbockar, bro av en gren och ett troll sedan fick barnen återberätta den för varandra. Barnen ritade egna bilder till sagan. Vi filmade
när barnen "lekte" Bockarna Bruse på olika sätt och sedan visade vi det för kompisarna på Nobel-festen. Vi sjunger och dramatiserar sången om
bockarna Bruse. Barnen är väldigt engagerade i den. Barnen har arbetat med att bygga en bro till bockarna. Det har varit en lång process där barnen
provat olika material och tekniker. Sedan enades barnen om att de skulle hamra och spika så bron inte rasar. Vi har nu byggt en modell som barnen
kan ha och leka med. Rödluvan och vargen var nästa saga. Vi började med att en pedagog berättade sagan för oss när vi satt i ring vid vår uteplats i
Björket. Sedan "lekte" vi sagan med rekvisita när vi var ute i skogen. Alla som ville fick vara med och "spela teater" och de andra var publik. Vi berättade
sagan med flanobilder och fingerdockor och sedan fick barnen återberätta sagan för varandra och leka sagan om och om igen. Barnen målade
Rödluvans skog på stora papper och sedan ritade de figurer till, som de klippte ut och klistrade in i skogen. Vi har också tillverkat egna handdockor av
träslevar. Barnen har valt någon av figurerna som de ville göra som docka. Pepparkakshuset. På vägen till skogen passerar vi ett hus som barnen kallar
för pepparkakshuset. Barnen började fantisera ihop en saga om den snälla häxan som bodde där. Till slut blev det en bok som vi visade kungen på
Nobelfesten. Sedan har vi börjat studera själva huset för att bygga en modell av det. Barnen ville bygga ett riktigt pepparkakshus av pepparkaksdeg.
Varje dag läser vi sagor för barnen efter lunchen. Vi sitter i små grupper så vi kan prata om och diskutera sagan tillsammans. Vi hjälps åt att återberätta
händelseförloppet och ibland ritar vi något från sagan. Vid lunchen sitter vi också i små grupper med en vuxen vid varje bord och då blir det tillfälle att
berätta vad man gjort i helgen eller något annat som är aktuellt. De yngsta barnen har arbetat med böckerna om Bu och Bä. Pedagogerna har läst
sagorna för barnen och sen har vi tillsammans lekt det som har hänt i boken; t.ex. när Bu och Bä sprang nerför en backe, så gick vi till en backe i
närheten och gjorde likadant. Bu och Bä gick på utflykt och träffade på myror, därför gick vi också på utflykt med barnen och studerade myrorna i deras
stack. Vi har köpt Bu och Bä som leksaker och skaffat en liten korg och 2 små saftflaskor som Bu och Bä kan ha med sig när de går på utflykt. (Se
bild 4) Vi har Bu och Bä som Memory-spel och vi har satt upp bilder med Bu och Bä på väggarna. Barnen har varit mycket intresserade av Bu och Bä
och genom arbetet med böckerna har vi bl.a. tränat på färger och andra begrepp. I december hade vi en gemensam Nobel-fest på förskolan. "Kungen"
var inbjuden och de olika avdelningarna redovisade för honom och för varandra vad de arbetat med under hösten. (Se bild 3 ) Alla barn fick hämta
litteraturpris i Nobels anda ur "kungens" hand. Priset bestod av ett diplom att hänga på väggen hemma. Givetvis åt vi även en 3-rätters lunch den dagen
och alla som ville klädde om innan. Bamse har funnits med barnen på en av avdelningarna. Han är världens starkaste och snällaste björn. Han har varit
med i arbetet med likabehandlingsplanen, vad man kan göra för snälla saker mot varandra t.ex. Han har bjudit på dunderhonung, pannkakor i skogen
och skattjakt vid påsk. Nu har Bamse fått följa med alla barnen hem och se var de bor. De har sedan berättat för varandra vad de visat Bamse hemma.

b. Hur har alla barn och all personal gjorts delaktiga i detta arbete och haft inflytande i processen?
Vi har arbetat i smågrupper, så alla har fått möjlighet att komma till tals. Barnens egna tankar och idéer har styrt genomförandet. Det har funnits
rekvisita så barnen kan leka de olika sagorna på olka ställen på förskolan. Det märks i leken att de varit inspirerade av sagorna.

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

i

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

i

Utvecklingsområde 3 med tema
Tema
Närmiljö

Titel

i

”HÄR är jag i Gårdby-årets Ölandsby"

a. Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?
FÖRSKOLANS MILJÖ Vi undersöker vår förskolemiljö tillsammans med barnen. Vad finns det på vår förskola (ute och inne)? Inne - Det finns en måne
(tittar ut genom fönstret), - Löven (som vi klistrat upp på fönstret) - Sköldpaddan (tygblommor som hänger i taket) Ute - Fåglar där uppe. - Månen. Jag
vinkar till den. - Gunga. Vad ska vi ta med oss till den nya förskolan? - Babysitten, dockorna och dockvagnarna. - Hundbenet. - Sängkorten. Gruppfotot. Vad tycker ni är roligt att göra på förskolan? - Måla. - Köra grävskopan. - Äta frukt. Hur ser förskolan ut (utifrån)? -Vi har gått runt med
barnen och tittat på hur vår "gamla" förskola ser ut ute och inne. Vi har gått från källaren till övervåningen och runt hela huset. Vi har tittat på olika
detaljer och mönster. (Se bild 1 och 2)) En dag kom en tankbil och kopplade på en slang till ett rör på utsidan av huset. Sedan började vi undersöka
rören som finns på förskolan. - Vi hade gjort en adventskalender på förskolans hus. Barnen fick öppna olika fönster och dörrar och se vad det fanns
innanför och hämta en julgranskula där.(Se bild 3) FÖRSKOLANS NÄRMILJÖ Vi har följt och jobbat med närmiljön under olika årstider. Vi har bl.a. sett
nypon, tranor, höstlövens olika färger, snö, is, vatten, vårblommor, blad och löv på vära utflykter i närmiljön. Vi har samlat olika naturmaterial tex
samlade vi löv med olika former, färger och nyanser. Vi har gjort olika skapande aktiviter tex nyponkransar, höstträd, ljusdekoration av pinnar och
pressat blad med olika former. De äldsta barnen på förskolan går till vår uteplats i "Björket" varje vecka. Precis intill finns en sparrisodling. Där har vi
gjort studiebesök, barnen fick plocka sparris som vi sedan grillade över elden. DEN NYA FÖRSKOLAN Vi följer förberedelserna inför bygget av den nya
förskolan. Vi har gjort och tittat på ritningar, funderat på inredning. Barnen har byggt hus med kaplastavar, mjölkpaket och plankor. (Se bild 4) Barnen
har funderat på vad det ska finnas på den nya förskolan. När vi flyttat in i den nya förskolan går vi tillbaka och tittar på vad barnen sagt att det skulle
finnas. De hittar allt, tex fina färger i taket (barnen har målat var sin ruta med fina färger), rutschkana, tåg mm, allt utom studsmatta. Senare fick vi låna
en studsmatta av en annan förskola, så nu finns det också.

b. Hur har alla barn och all personal gjorts delaktiga i detta arbete och haft inflytande i processen?
Vi har snappat upp saker som barnen visat intresse för och arbetat utifrån det. Barnen blir då delaktiga och får inflytande i verksamheten. Vi har satt
upp dokumentationer på barnens tankar och upptäckter. Då blir det fortsatta diskussioner kring det de upplevt. Barnen går tillbaka till sina pärmar och
pratar om hur de ville att det skulle vara på den nya förskolan, de är nöjda med att det finns det som de hade sagt. Arbetet med rören hänger också kvar
hos barnen. De upptäcker ibland rör på ställen de inte sett förut. Ute på gården finns rör av olika längd och storlek som barnen experimenterar med på
olika sätt.

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

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

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

b. Utveckling och lärande, kap 2.2
Vilket/vilka mål i läroplanen har ert Grön Flagg-arbete inkluderat?
utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt
välbefinnande,
utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor,
argumentera och kommunicera med andra,
utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek,
bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp
samt för mätning, tid och förändring,
utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som
på sitt modersmål.

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 ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
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 tillsammans formulerat en handlingsplan för vårt konkreta miljöarbete. Handlingsplan för Gårdby förskola 2012-2013. Flera av
personalen cyklar eller promenerar till arbetet. Vi samåker när vi ska på studiedagar, föreläsningar osv. Vi passar på att uträtta många
ärenden samtidigt när vi har tagit bilen för att göra inköp till förskolan. Vi sorterar våra sopor och går med barnen till återvinningen. Vi deltar i
skräpplockarveckan och plockar skräp även till vardags när vi är ute med barnen. På våra utedagar lär vi barnen att vara rädda om djur och
natur. Vi komposterar matrester och använder kompostjorden till jordförbättring i våra odlingslådor. Vi undviker engångsmaterial och prioriterar
miljömärkta varor vid inköp. Vi släcker lampor när vi går ut, drar ur batteriladdaren, stänger av skrivare och datorer på kvällen osv. för att spara
el. Vi ser över disk-, tvätt- o rengöringsmedel så de är miljömärkta. Vi sköljer disken i kallt vatten. Vi tar en halv diskmaskinstablett när vi
diskar lätt smutsad disk. Vi lär barnen att inte slösa med papper. Vi vuxna tänker på att inte skriva ut en massa papper i onödan. Vi
kontaktar kostchefen för en diskussion om mer miljövänlig och närproducerad mat till förskolan. Vi mailar Sven Stensson och
fastighetsingenjör Sofia Petersson om miljövänlig och energisnål uppvärmning för om- och tillbyggnaden av förskolan. Vi försöker påverka
barnomsorgens och lönekontorets administration så det blir mindre pappershantering och därigenom mindre resursslöseri. Vi informerar
förskolechef, kontaktpolitiker, kökspersonal, lokalvårdare och vaktmästare om vår handlingsplan. Inför läsåret 2013-2014 reviderade vi vår
handlingsplan. Nya punkter var bl.a. Personalen ska delta i en Fair Trade-studiecirkel under året. Östanvind har en liten maskkompost och
Fåken ska starta en. Vi tänker på att inte skriva ut i onödan, t.ex. kan vi spara barnens schema i en mapp på datorn istället för att skriva ut
dem och skriva ut i svartvitt istället för färg osv. Vi kollar upp vad olika typer av utskrifter kostar. Vi kollar upp vilket alternativ som är mest
energisnålt när det gäller skrivaren.

Synliggörande och omvälden
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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 förskolans webbplats
Nyhetsbrev till föräldrar
Information på föräldramöten
Kommunikation med kontaktpolitiker
Media och/eller Internet (tidning, radio, tv etc.)
Utställning
Studiebesök
Samarbete med andra för-, grund- och/eller gymnasieskolor som också har Grön Flagg

Andra aktiviteter/övrigt att tillägga:
Vid höstens föräldramöte visade vi ett bildspel om Grön Flagg och har vi har arbetat/arbetar med det. I november var det invigning av den nya förskolan
och skolan i Gårdby. Då bjöd vi in allmänheten till öppet hus i alla våra lokaler. Förskolan visade bildspelet om vårt Grön Flagg-arbete. Det kom väldigt
många intresserade. Vi kommer att bjuda in föräldrar och syskon till en temaavslutning till våren där vi visar hur vi har arbetat med vårt tema. Då bjuder
vi även in lokalpressen och vår kontaktpolitiker.

Uppföljning, utvärdering och utveckling
För att ert Grön Flagg-arbete ska utvecklas kontinuerligt följer ni upp, analyserar och utvärderar ert arbete utifrån ett tydligt
barnperspektiv. Samtala och reflektera bland barn och personal kring hur ni har upplevt arbetet. Diskutera i personalgruppen hur ni
kan använda er av tidigare erfarenheter och gärna litteratur och forskning för att analysera det ni upplevt. Era reflektioner och
analyser 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. Uppföljning
Reflektioner från barnen, hur har de upplevt arbetet?
Förskolans utemiljö: Vi har frågat barnen vad de tycker är roligt på gården och de flesta säger gungorna, men även balansstocken,
rutschbanan och att klättra i träd tycker de om. Vi frågade även om de saknar något på gården och då nämnde de vattenlek och det är ju en
säsongsbetonad aktivitet, som kommer igång när vädret tillåter. Vi har intervjuat barnen och flera av dem har sagt att det varit väldigt roligt att
arbeta med sagotemat, särskilt roligt var det när vi spelade teater/"lekte" de olika sagorna. Skräpplockardagarna inspirerar barnen i alla åldrar
att plocka upp skräp när vi är på utflykt. Våra olika sagor "lever" med i barngruppen. De pratar om och leker de olika sagorna på olika sätt,
t.ex cyklade de "Bockarna Bruse" ute på gården. Vi upplever att barnen lever sig in i sagorna och fantiserar ihop historier som ibland är lite
läskiga. Det ska vara lita kittlande. En gång frågade ett barn "Är det här på riktigt" när vi satt och åt pannkakor vid mellanmålet.

Reflektioner från personal och eventuellt vårdnadshavare, hur har ni upplevt arbetet?

I sagotemat har vi arbetat i smågrupper med barnen för att alla ska ha möjlighet att bli sedda och hörda. Pedagogerna har upplevt det väldigt
positivt och sett att barn som inte säger så mycket i den stora gruppen "växer" och vågar uttrycka sin åsikt när det är färre barn i gruppen. Vi
har även känt att vi vuxna vågar släppa loss och bjuda på oss själva; det har varit kul och frigörande att "spela teater"/leka sagorna med
barnen. När det gäller förskolans utemiljö har vi sett att barnen leker på många olika platser över hela gården och att den fysiska aktiviteten
har ökat. Barnen kommer själva med förslag på sysselsättning och då plockar pedagogerna fram material till det; t.ex. höjdhoppsställningen,
fyller på vattentunnan osv. Positiva reaktioner från föräldrar efter föräldramötesinformationen; "Det märks verkligen att ni är engagerade i ert
arbete" En förälder berättade om hur deras barn ville plocka skräp när de var på besök i en annan stad. Barnen berättar hemma om olika
sagor som vi jobbat med på förskolan. En förälder tipsade oss om en bok som var en variant på Bockarna Bruse, när de var i simhallen. Den
lekte barnen mycket sen under vår rutschkana. Bamse som har följt med barnen hem, har varit uppskattat av barn och föräldrar. Barnen tar
uppgiften på stort allvar. Vi i personalen tycker det är roligt att arbeta utifrån barnens tankar och ideer. Man vet aldrig var man hamnar till slut.

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?
Parallellt med vårt temaarbete deltar förskolan i ett forskningsprojekt tillsammans med Linnéuniversitetet. "Värdepedagogiskt arbete i
förskolan". Syftet är att stödja och utmana arbetet med värden i förskolan. Vår förskola har valt att arbeta med värdeordet "delaktighet". Vi har
läst boken "Möten för lärande" från Skolverket och haft den som utgångspunkt för våra diskussioner i personalgruppen. Vi har blivit mer
medvetna om barnens delaktighet i verksamheten och utmanas på olika sätt av barnen. På olika sätt har vi försökt att göra barnen mer
delaktiga i verksamheten och vi har märkt att det blir roligare både för barnen och pedagogerna när vi låter barnens intresse och engagemang
styra aktiviteterna.

c. Utveckling
Hur kommer ni att gå vidare med era nya erfarenheter utifrån uppföljningen och utvärderingen?
Vi har sett att arbete i små grupper har så många fördelar, så det kommer vi att fortsätta med. När vi har fått upp ögonen för barnens
delaktighet och inflytande i verksamheten känner vi att det vill vi verkligen fortsätta att arbeta med eftersom det blir roligare och mer
spännande att arbeta så. Att använda sig av olika sagofigurer i temaarbetet hoppas vi kunna fortsätta med även om vi byter tema. Barnen blir
engagerade och det blir en rolig ingång i olika projekt.

