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Diamantens miljöarbete 

Barnen får växa med miljöarbetet 

På Diamantens förskola får barnen från ett års ålder möta pedagoger som sätter ord på 

avdelningens miljöarbete, tex möter de symboler på kärl, i tvättrum osv., samt utföra enklare 

handlingar som exempelvis att slänga fruktskal i komposten. Under tiden barnen går på 

förskolan får de växa in i miljöarbetet och vidga sin förståelse för vikten av att värna om 

miljön. Barnen får utföra allt fler miljöhandlingar både enskilt och i tillsammans med sina 

vänner under åren på förskolan. Miljöarbete för en hållbar utveckling pågår som en naturlig 

och medveten del i förskolans tre hörnstenar; natur, skapande och rörelse. 

 

Det här gör vi 

Förskolan sorterar plast, brännbart, kompost, papper, metall, elektronik, tidningar, glas och 

pappersförpackningar. Vi komposterar både med den kommunala komposteringen och med 

Bokhashi. 

Vi genomför olika sopsorteringsaktiviteter med barnen exempelvis använder vi spel, konkret 

material (minisopbil med kärl), sånger, flanosagor mm i verksamheten. Från 2-3 års ålder får 

barnen vara miljövärdar. Veckans miljövärdar får hjälpa till att släcka lampor (när vi går ut), 

vattna blommor, utföra lättare städsysslor och sortera skräp i förskolans miljöstation.  

Barnen får lära sig att lägga upp lagom med mat för att minska svinnet. Vi uppmuntrar barnen 

att fortsätta med arbeten de har i sina lådor, att rita på båda sidorna av pappret. Vi skapar med 

naturmaterial och återanvänder förpackningar, toarullar mm i skapande aktiviteter. I samtliga 

grupper får barnen aktivt delta i plantering och tillvaratagande av grödor och andra växter. 

Alla grupper har regelbunden verksamhet i naturen och använder skogen som ett pedagogiskt 

uterum. Under vårterminen deltar barnen i samtliga grupper i kommunens Skräpplockardag. 

Vi klipper halva näsdukar till barnen, barnen får trycka en gång på tvålpumpen och ta en 

pappershandduk. Barnen har sina egna vattenflaskor. 

På respektive avdelnings tvättdag spar vi ihop till fulla tvättar och i huset har vi på samtliga 

avdelningar bytt till energisnåla munstycken på vattenkranarna.  
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Kökets miljötänk 

På förskolan har vi för närvarande 30 % ekologiska produkter, exempelvis bananer, 

mejeriprodukter, kaffe, mjöl och gryner. Fisken som serveras är miljömärkt. Vi köper svenskt 

kött. I den mån det går försöker vi ”plastbanta” och inte använda plast i onödan. Förskolan 

efterfrågar fruktöverskott från våra familjers trädgårdar.  

 

Vad säger läroplanen 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 

och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att 

barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur- och miljö och förstår sin delaktighet 

i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 

utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid (Skolverket 2011, s. 7). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika 

kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Skolverket 2011, s. 

10). 


