MILJÖDOKUMENTATION IV-SÄR VT2016
Konsumtion
Varje vecka har några elever gått och slängt sopor på
återvinningsstationen vid Almåsparken.
Vid några tillfällen har vi åkt till Boda återvinningsstation med
”större” skräp. Vi har bl a hjälpt floristerna med att forsla bort diverse
material. I samband med detta har vi diskuterat kring vad som
händer med de olika materialen.
Studiebesök Navet, där vi fick lära oss om vattnets kretslopp och
föroreningar

Vi har arbetat med miljösortering på vår kolonilott uppe på Sjöbo
sommarstad.

I gymnasiesärskolans läroplan (Gysär13) är det arbetet framförallt
kopplat till ämnesområdesplanen ”Natur och miljö”.

Relationer
Vi har löpande under läsåret arbetat med relationer och kamratskap.
Framförallt genom samtal har vi haft ambitionen att öka elevernas
förståelse för vad det innebär att vara en bra kompis. I idrotten
(lagspel) har vi pratat mycket om att vara en del i ett lag, ta
motgångar mm
I vår läroplan har detta arbete varit kopplat till
ämnesområdesplanerna ”Språk och kommunikation”, ”Idrott och
hälsa” samt ”Individ och samhälle”
Dessa mål hade vi satt upp inför arbetet som kommer fortskrida
1 RELATIONER:
Vi vill fokusera på kamratskap.
Mål: Att eleverna ska få förståelse för vad det innebär att vara en bra
kompis.
Genom detta arbete minska antalet konflikter i klassen.
Hur: Samtal, filmer, praktiska övningar
Ämnesområdesplaner i Gysär 13: Individ och samhälle (INI) och Språk
och kommunikation (SPR)
2 KONSUMTION:
Vi vill fokusera på avfallet som blir av vår konsumtion.
Mål: Att eleverna ska bli självständiga i "arbetet" med sopsortering.
Att göra eleverna medvetna om vikten av sopsortering.

Hur: Varje vecka går några elever till återvinningsstationen.
Dessförinnan har sortering gjorts i våra kärl.
Några gånger/termin åka till någon av våra återvinningscentraler med
större avfall. Bl a åker vi med skräp från ngr av de andra programmen
på Almås.
Studiebesök på exempelvis Sobacken för att se vad som händer med
soporna.
Filmer och samtal.
Ta tillvara på olika material och använda i skapande.
Ta fram kärl för sopsortering på vår kolonilott på Sjöbo sommarstad.

