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Närmiljö 

Moment:
‐ sopsortering i alla klassrum
Åk 3 eleverna har samlat pant i alla klassrum på våning 5

‐ friluftsliv i Borås Stad & ‐ naturguidning i stadsmiljö

I Ht14 har eleverna ordnat olika aktiviteter för varandra i Borås närmiljö. Varje aktivitet har följt 
arbetsgången, planering, genomförande & utvärdering. Aktiviteterna har var mycket varierande, 
utmanade och skapat glädje, gemenskap och 
välmående.

Turridning Islandshästar:
Fotbollstrix
Brännboll
Stadsvandring Borås

Golf:

                                         
Guidning längs naturstig:



Naturguidning i stadsmiljö: 

Kommande aktiviteter vi ser fram emot är även  
Flaggfotboll och Inlines

Elever i alla årskurser har varit med och arbetat vid evenemanget Världscupen i Ulricehamn. 
Längdskidåkning och folkfest. Aldrig har en världscups tävling genomförts så långt söderut i 
Sverige. Publikrekord slogs redan första dagen och eleverna har varit med i planering, 
genomförande och utvärdering. Det är många aspekter gällande miljöpåverkan som måste 
hanteras i samband med ett sådant evenemang. Mycket spännande att varit del av och bidragit till 
ett så lyckat evenemang. Underbart att vi så långt söderut i Sverige har möjlighet att åka 
längdskidor i vårt närområde.

‐ projekt logistik i skolmatsal
Eleverna har arbetat med flödet i matsalen. Gjort 
observationer och enkätundersökning med 
matsalspersonal och elever. de ha genomfört enklare 
förändringar och lämnat vidare ytterligare förslag på 
förändring.

‐ resursdag vandring med ansvar för olika stationer
Planerade, genomfördes och utvärderas i samarbete med idrottslärarna inför & under åk2 
elevernas orienteringsdag. Vecka 2 genomförs även friluftsdagen ”vandring & klättring” på 
liknade sätt.

‐ skyddsombudsutbildning/delta på arbetsmiljöronder
2 elever i HT15 har genomfört utbildningen. Deltagit på ronden och delgett sina 
klasskompisar om hur det fungerar och hur man som elev kan påverka sin arbetsmiljö.



- Arbetsmiljö & hälsa
Kropp & hälsa i HT16 i logikursen. Kropp, mat och aktiviteter, detta kommer eleverna att 
arbeta vidare med i idrotten i åk2. 

‐ projekt tillsammans med Inredningsprogrammet att inreda Hotell Borås hotellrum
Arbetet har startat, förslag presenterat för ägare. Nu arbetar ägare vidare och provrum inreds just 
nu. Utvärdering av detta sker på hotellet. Vår förhoppning är att vi kan arbeta vidare med detta 
projekt under hösten, med ytterligare fokus på hållbar utveckling så som materialval, rengöring och 
arbetsmiljö/ergonomi.


