Minnesanteckningar från din Workshop
Vi önskar att få in minnesanteckningar från din Workshop för att deltagarna ska slippa skriva
anteckningar under själva Workshopen. Texten ska kort beskriva vad som hände under Workshopen
och vara ett minne för deltagarna efter att de lämnat konferensen och ska ge dem stöd att anamma
de aktiviteter och förhållningssätt som de upplevt. Vissa kommer kanske skriva en lista med övningar
varvat med reflektioner medan andra kanske beskriver ett flöde av aktiviteter där plats och deltagare
tillsammans bidragit till innehållet. Texten behöver inte vara så detaljrikt att andra som inte deltagit
på WS ska förstå allt. Dokumentet är tänkt att läggas ut på Utenavets hemsida och kan då också ge
en bild av innehållet som erbjudits under konferensen med förhoppningen att locka deltagare till
kommande Ute är inne-konferenser.
Här fyller du i dina minnesanteckningar från din Workshop (minst en A4 12 p). Skicka senast 15/9 till
mats.wejdmark@nynashamn.se

















Vi samlas i en cirkel och håller i ett rep. Detta symbolisera att vi kan göra något tillsammans
samt en symbol för vårt jordklot.
Diskussion. Hur syns det att vi arbetar med hållbar utveckling på vår förskola, skola? Tre
dimensioner (social, ekonomisk, ekologisk) - tre cirklar. Ställ dig på den plats i cirklarna där du
tycker att ni arbetar idag.
Värdegrundsarbetet – varmisar. Fotografera hjärteformer i naturen.
Grön flagg – hälsa och livsstil. Mat, välbefinnande, vänskap.
Välbefinnande. Stå i en cirkel och härma mycket sakta ledarens rörelser.
Maten. Gör en egen mattallrik av naturmaterial. Tänk ekologiskt, närproducerat, kravmärkt
mm. Rörelsesången – Havre, vete, korn och råg.
Trädgården. Diskutera vad och vilka växter/blommor/träd bör finnas i en förskolträdgård
med tanke på biologisk mångfald, ekosystem, kretsloppet mm. Insektshotell, fågelbord,
kompost, humlebo mm.
Läs ur boken ”Pollenkyssen”. Pollineringslek med krukor och kulor i olika färger.
Kompostlek. Kom alla mina nedbrytare.
Gruppindelning med pinnleken. Göra egna önsketrädgårdar förskola/skola av naturmaterial
utifrån läroplanen (undervisning), hållbar utveckling, forskning och egna erfarenheter.
Diskutera och redovisa.
Lek. Skräp i sjön (cirklar och skräpmaterial). Diskutera kring olika miljöer, nedskräpning,
utrotning, fridlysta djur och växter, miljöproblem med gifter och utsläpp. Vad kan vi på
förskolan/skolan göra för en hållbar värld? Det lilla vi gör är VIKTIGT!
Avslutning/reflektion. Ett ord om/från work-shopen.
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