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Torpets miljöplan

På Torpets Förskola ska vi sträva mot ett hållbart samhälle och värna om 
framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten och kretsloppstänkandet 
hos barnen så att de i praktisk handling kan agera miljömedvetet.

Syfte

• Värna om allemansrätten.
• Värna om den biologiska mångfalden och naturmiljön.
• Främja människors hälsa.
• Trivas i naturen
• Uppleva med alla sinnen.
• Utforska.
• Reflektera över vad man lärt och upplevt.
• Medveten om sin del i kretsloppet.



NÄRMILJÖN

Mål och metoder.

Gården
• Förbättra förskolans utemiljö så att den blir mer inspirerande och lockar

till kreativa lekar.
• Utforma en samlingsplats med sittplatser av stubbar
• Anordna en sandlåda
• Vårterminen 2016 införskaffa gungor och andra fasta lekanläggningar.

Skogen
• Arbeta aktivt med allemansrätten vid skogsutflykter.
• Barnen ska få uppleva med alla sinnen, leka och ge möjlighet till 

skapande i skogen.
• Plocka bort efter sig och hålla rent i skogen.
• Upptäcka, utforska och kartlägga de vanligaste djuren och småkrypen i 

vår närmiljö.

KRETSLOPPET
 
Mål

Låta barnen få uppleva växtlighetsprocessen från frö till växt
 
 
Metoder
 
Utse en planteringsplats med pallkragar där vi planterar frön från grönsaker 
och blommor och till hösten avsluta med en skördefest.
Spara på kärnor från frukter vi äter och plantera i varsin kruka.



ÅTERVINNING
 

• Barnen ska lära sig vad de olika symbolerna har för betydelse vid ÅVC 
och på våra källsorteringskärl inne och ute på gården.

• Studiebesök på vår närmaste återvinningscentral.
• Sortera förpackningar och annat material utifrån lokala förutsättningar.
• Rutiner för källsortering på förskolan som barn och personal är 

delaktiga i.
• Barnens förståelse för källsorteringen och varför?
• Varje vecka hjälper barnen till med källsortering vid Antnäs 

återvinningsstation.

Metoder
• Temaarbete
• Använda sig av återvinningsmaterial i skapande och andra aktiviteter.
• Använda sig av figurer  för att väcka barnens intresse.
• Veckovis källsortering 

LIVSSTIL OCH HÄLSA

 Mål
 

• Vara en god kamrat.
• Vistas i en variationsrik utemiljö där barnens motorik och fantasi 

stimuleras samt plats för ro och vila.
• Använda oss av så få kemikalier som möjligt, miljömärkta alternativ i 

förskolans verksamhet och lokalvården.
• Resa så miljövänligt som möjligt använda oss av allmänna 

kommunikationsmedel, samåkning, cykla, promenera m.m .
• Näringsriktiga måltider
• Arbeta för en lugn och positiv matsituation.

 

 



Metoder.
 

• Ge barnen verktyg för att kunna lösa konflikter.
• Pedagogerna ber barnen hjälpa varandra då skapas situationer där 

barnen får känna empati.
• vistelse i skogen med varierande aktiviteter.
• Se över våra inköp till miljömärkta rengöringsprodukter tillsammans 

med lokalvårdaren.
• På lång sikt påverka upphandlingen av livsmedel och använda oss av 

lokalproducerat
• Resa så miljövänligt som möjligt åka kollektivt.
• Äta i små grupper

 VATTENRESURSER.

 Mål
 

• Öka förståelsen kring vattnets kretslopp.
• Upptäcka vattnet med sinnena.
• Utforska tillsammans med barnen var och i vilka former vatten finns.

 Metoder
 
• Projektarbeten
• Upptäcka vatten ute i alla väder och årstider.
• Vattenlek inne, vattenpölar på gården

 



KLIMAT OCH ENERGI

 Mål
 

• Göra barnen medvetna om vilka olika former av energi som finns.

Metoder
• Samtala om hur vi kan spara energi.
• Påminna barnen att släcka efter sig.
• Undersöka vilka energikällor som finns på förskolan.
• Experiment med olika energier.

 KONSUMTION
 
 Mål
 

• Minska användandet av engångsförpackningar.
• Minska användandet av ritpapper.
• Hjälpa barnet att minska bruk av pappershanddukar.

 Metoder

• Packa barnens matsäckar så miljövänligt som möjligt.
• Samtala med barnen varifrån papper kommer och varför vi ska 

vara sparsamma.
• Vi är alltid med när barnet torkar sig efter tvätt och visar mängden 

pappershandduk som behövs.



 MILJÖOMBUD.

Målet är att utbilda ett miljöombud på vår förskola så fort ekonomin 
tillåter.

UTVÄRDERING
Utvärdering av miljöarbetet sker kontinuerligt och dokumenteras så att 
barn och föräldrar ser arbetets fortskridande.


