GRÖNFLAGG ARBETE läsåret 16/17 BF- Programmet
TEMA: NÄRMILJÖ-kultur-natur

Mål: Vi vill visa på hur man kan arbeta miljömedvetet genom att skapa med
återvinningsmaterial. För att på så sätt bidra till att minska vårt bidrag till
konsumtionssamhället. som bidrar till påverkan på jordens klimat/miljö. Vi vill
lära vår målgrupp (barn eller funktionsnedsatta) att inom skapande verksamhet
går det att använda sig av vad som i andras ögon är skräp till att skapa vackra
saker och att använda sig av skapande processen i lärande syfte, det är inte alltid
resultatet som är syftet med aktiviteten utan processen. Eleverna ska noga
planera, genomföra och utvärdera aktiviteterna.

Processen: Vi ska under två veckor i höst arbeta med tema miljö. Eleverna ska
själva vara aktiva i att söka efter hur man kan arbeta med återvinningsmaterial
och visa på exempel på detta genom att praktiskt genomföra detta. De ska även
hålla i work shops för en vald grupp( fritidsbarn eller BF 15/16) där de får prova
på de pyssel av återvinningsmaterial som de vill lära ut.

Vilka ämnen kommer Grön Flagg-arbetet inkludera?
Det kommer att inkludera Pedagogiskt arbete, kurs:Skapande verksamhet och
Ämne Pedagogik kurs: Aktivitetsledarskap

Vilka klasser kommer att arbeta med vilka uppgifter?
BF 14. (år 3) Övriga BF klasser får ta del av utställningen och ev. workshops.
Hur planerar ni att utvärdera och synliggöra det ni genomför?
Vi planerar att ha en utställning på skolan med alster och bilder från vår
workshop.

Utvärdering April 2017:
Genomförande:
Vi genomförde en julpysseldag i december 2016. BF 14 planerade och
organiserade dagen för BF 1:orna. Uppgiften var att visa på pyssel där man
återanvänder material för att minska på sopberget. Eleverna fick en vecka på sig
att planera och samla in material till de skapande pysslen de planerade att
genomföra. Några grupper fick ändra sina planeringar i sista stund då det var
svårt att få fram så mycket material som krävdes till det de planerade, men efter
lite omstrukturering så var de på gång med ett nytt fungerande pyssel. 40 st BF16
elever fick i grupper göra olika pyssel så som julstjärnor av gamla boksidor,
ljuslyktor av återanvända glasburkar som dekorerades med gamla knappar, band,

servetter osv. En annan grupp använde återvinnings papper och gjorde
snöstjärnor.
Utvärdering:
Vi medverkande lärare utvärderade dagen muntligt, och tyckte att eleverna tagit
uppgiften på stort allvar. Vi tycker att det är bra att inte bara BF14 har fått upp
ögonen för vilka fina saker man kan skapa av saker som ivanliga fall släng, utan
även våra två BF klasser i år 1. Skapar ringar på vattnet…
Eleverna har utvärderat dagen skriftligt och de flesta är nöjda med dagen och
dess innehåll. Saker som har med det praktiska som tidspress och att det var
ibland mindre fokus från eleverna som skulle prova på pysslen på vissa stationer
kom också fram.
Eleverna i BF14 har också gjort en utställning i ett klassrum där BF16 eleverna har
undervisning med deras alster.
BF 14 har arbetat vidare med de pyssel de skapat genom att måla stileben av de
vackra lyktorna.

