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Beslut
AU föreslår att barn- och skolnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för Miljöarbetet läsåret 1516

Sammanfattning
Under läsåret 15/16 har Barn & Skolas miljösamordnare tillsammans med en arbetsgrupp bestående av
en rektor, en förskolechef, en förskollärare, en fritidspedagog och en grundskolelärare, tagit fram en
ny miljöhandlingsplan för Barn & Skola.
Miljösamordnare har kallat till en miljöombudsträff den 5 oktober 2015. Miljösamordnaren har använt
aktiviteten på lärplattformen Tango för kommunicera med miljöombuden. Under träffen utbildades 33
st. miljöombud, varav 30 st. från förskolan och 3 st. från grundskolan, varav 2 var fritidspedagoger, i
Hållbar utveckling av Anna Örnefeldt från Vänermuseet. Syftet med utbildningen var att ge
grundkunskap om vad hållbar utveckling handlar om samt att inspirera till att arbeta med hållbarhet i
den dagliga verksamheten.
Miljöombuden på Barn & Skola har bjudits in tillsammans med andra förvaltningars miljöombud till
en föreläsning om miljöarbete och nudgning.
Under läsåret har alla åk 2, 5 och 8 besökt Naturrum och Vänermuseet för att lära om hållbarhet,
ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Detta sker i ett samarbete mellan Barn & Skola,
Läcköstiftelsen/Naturrum och Vänermuseet. Pedagoger från Vänermuseet och Barn & Skolas
miljösamordnare har utvärderat projektet under två träffar under läsåret. Pedagoger och elever är
överlag nöjda med besöken. Både lärare och elever kommer nu mer förberedda till besöken än
tidigare.
Inventeringen av våra kemikalier på högstadieskolorna och införande, samt riskbedömningar är gjorda
i kemikaliedatabasen, Ecoonline. En databas som alla förvaltningar i Lidköpings kommun använder
sig av.
Kemikaliesmart förskola arbetet har påbörjats och en ”miniplan” för Barn & Skola 2016 har tagits
fram utifrån den utbildning som alla förskolechefer och miljöombuden på förskolorna genomgått,
”Grundkurs Giftfri förkola” med Ekocentrum i Göteborg.
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En kommunövergripande förstudie för Kemikaliesmart förskola stod klar och presenterades för
berörda förvaltningschefer i maj 2016.

Expedieras till
Bitr. barn- och skolchef / Utvecklingschef
Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag
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