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Läsåret 2017-18
Förskola – Kemikaliesmart förskola
Inventering och utrensning av lekmaterial och inventarier som innehåller skadliga kemikalier
pågår. Detta arbete ska slutföras under 2018.
Grundskola – Hållbar utveckling för åk 2, 5 och 8.
Under läsåret har alla elever i år 2, 5 och 8 deltagit i Vänermuseet/naturum och Läcköstiftelsens
verksamhet med fokus på Hållbar utveckling. Där ingår, per läsår, ett besök på Vänermuseet och
ett besök på Läckö/naturum. Museets pedagoger har ett mycket väl genomarbetat
undervisningsmaterial som är tydligt kopplat till läroplanen. Under året har ca 1450 elever
deltagit. Barn & Skola bidrar med administration av besöksscheman, information och
transporter.
Personal och pedagoger från museet upplever att både elever och vuxna besökare är nöjda med
verksamheten och kommer väl förberedda till besöken.
Vi håller Lidköping rent.
Under våren 2018 genomfördes aktiviteten ” Vi håller Lidköping rent”, ett återkommande
arrangemang från organisationen Håll Sverige rent. Förskolor och grundskolor deltog med
städning av sin närmiljö. Totalt deltog 3800 elever. I aktiviteten ingår också att lära om
återvinning och sortering av avfall.
Biosfärutmaningen 2018, Min plats i Biosfären
Under våren erbjöds Biosfärutmaningen. I år bestod utmaningen av att, med foto och text
dokumentera och beskriva en favoritplats utomhus. Elevernas bidrag visades bland annat upp i
utställningen *Här finns liv på naturum Vänerskärgården vid Läckö slott.
Biosfärutmaningen anordnas av Biosfär Vänerskärgården som omfattar delar av Götene,
Lidköping och Mariestads kommuner.
Grön Flagg
Under läsåret har totalt 15 för- och grundskolor arbetat med projekt i Grön flagg.
Eco online
För att registrera alla kemikalier i verksamheten har Lidköpings kommun valt Eco online. Barn
& Skola har påbörjat arbetet med att registrera de kemikalier som finns i barn, elever och vuxnas
arbetsmiljö. Vi är enligt lag skyldiga att ha ett komplett register och på sikt hoppas vi också att
ökad medvetenhet hos medarbetarna gör att vi har färre kemikalier i verksamheterna.
En representant från varje enhet utbildas i hantering av systemet. En person från BS it-support
och verksamhetsutvecklaren genomför utbildningarna.
Miljöombud
Miljöombuden har stor betydelse för de aktiviteter som vi genomför på enheterna. Under
vårterminen genomfördes en kortare miljöombudsträff i samband med utbildningen i Eco online.
ICLD Sustainable municipalities in concert – Lidköping and Lusaka (Zambia)
Barn & Skola deltar tillsammans med Utbildning och Teknisk Service i ICLD-projektet som
drivs av Kommunstyrelsens verksamheter och kommunens internationella koordinator Malin

Sidan 3 av 3
Olsson Lundqvist. Projektet är finansierat med medel från SIDA och löper över tre år, 20182020. Från Barn & skola deltar Månesköldskolan. Dels genom kontakter med en systerskola i
Lusaka och dels tillsammans med De la Gardie-gymnasiet i Pear to pear-undervisning, d.v.s.
unga utbildar unga.
Projektet bygger på den gemensamma uppfattningen att vi behöver förbättra miljöarbetet i
kommunerna, där avfallshantering, information och kunskapsspridning ska öka
medborgardialogen, bidra till ökad involvering och ökat ansvarstagande för att återvinna och
hålla rent. Många av de aktiviteter som planeras i projektet kommer ur vårt samarbete med Håll
Sverige rent och deras koncept Grön Flagg.
Nästa projektmöte hålls i oktober 2018, i Lusaka. För BS räkning deltar, från förvaltningen
verksamhetsutvecklaren, och från Månesköldskolan rektor och en pedagog.
Handlingsplan - framtiden
Arbetet med en plan för Barn & Skolas framtida miljöarbete pågår, bl.a. utifrån miljöplan för
Lidköpings kommun.

