Visa alla barn på att det är möjligt för var och en att själv kunna påverka sin miljö. Ta
ställning för och vara aktiv i sitt val när det gäller deras egen framtid.
Tortunaskolan, Västerås
Vi tänker ha en temavecka där vi bl.a ska laga mat utan el, måla på snö samt ha ett
storsjung där vi sjunger rörelsesånger och alstrar värme genom rörelse!
Förskolan Solskenet, Umeå
Vi vill lära barnen att bli medvetna om att spara på vår energi och att det gör
skillnad.
Täby pedagogerna,Täby
Hela veckan jobbar vi med miljötänk med barnen. Vi har olika roliga aktiviteter sång, lekar och skapande av skräpmaterial. De större barnen får göra egna
miljömål.
Förskolan Mården, Umeå kommun
Vi jobbar med källsortering och energibesparing under veckan och inventerar vad vi
själva kan göra i skolan och hemma.
Skogsbackeskolan, Karlstad
Vi jobbar med temat hållbar utveckling en tid före Earth Hour och på den stora
dagen släcker vi vad vi kan. Vi utmanar även varandra att göra likadant i hemmen
Solfagraskolan, Huddinge
Släcka all belysning för att visa att vi bryr oss om en hållbar utveckling!
Mariebergsskolan, Karlstad
Vi kommer att släcka ner hela området under Earth Hour.
Polishögskolan, Solna
Kommer diskutera betydelsen av aktionen och fokusera lite extra på miljön inför
den 26:e mars
Montessoriskolan Casa, Göteborg

Vi kommer att prata om Earth Hour både före och efter, höra hur många som
genomförde det hemma etc. Baka Earth Hourbakelsen och jobba med
utbildningsmaterialet.
Förskolan Borgen Övre, Säter

Samla aluminium, diskutera resurser, diskutera hur vi kan hjälpa varandra och
miljön genom att använda mindre energi.
Runby skolor, Upplands Väsby
Vi tänker prata med elevråd och miljöråd, så att de kan vara med och bestämma
mål för dagen.
Nyvångsskolan, Kävlinge
Eleverna i miljörådet kommer att engagera sina klasskamrater att delta i Earth Hour.
De kommer att ta tillvara elevernas idéer på olika sätt.
Bryngelstorpskolan, Nyköping

Vi ska ägna en del av undervisningen i NO under veckan till energidiskussioner.
Några elever ska informera klasserna om Earth Hour. Vi noterar elanvändningen
under några veckor före och efter Earth Hour och ser om informationen ger något
resultat.
Bokelundsskolan, Sölvesborg
Vi kommer att ha en utställning med tips och idéer på hur vi ska spara på jordens (
och skolans) resurser. Troligen gör vi också en receptsamling/kokbok med våra
bästa vegetariska recept.
Vistaskolan, Huddinge
Vi vill att eleverna ska bli medvetna om att alla kan hjälpa till med att minska
klimatförändringarna och att ingen är för liten. Är det många i vårt samhälle som
släcker ner har vi gjort något.
Sörgårdsskolan i Skillingaryd, Lammhult
Vi har en egen "Myrsjö Hour". Inför Earth Hour släcker vi ner skolan på fredagen
den 25/3 kl. 9.30-10.30, arbetslagen arbetar med olika aktiviteter med anknytning
till Hållbar utveckling och "Earth Hour". Vi serverar kall skolmat till lunchen.
Myrsjöskolan, Nacka
Vi tänker delta i en av kommunen anordnad elsparvecka v.12. Vi gör "händer" med
våra miljöbudskap, som vi ställer ut på skolan.
Bjursåsskolan F-6, Falun
Vi tänker släcka ner alla ljus och tända levande ljus istället. Vi ska grilla korv och

koka en soppa över en öppen eld. Vi ska göra olika energi- experiment.
Hyltevägens förskola, Göteborg
Vi ska ha temavecka/energisparvecka i samband med Earth Hour. Personalen ska
också delta i en kompetensutvecklingskväll på temat Hållbar Utveckling. Eleverna
pratar och engagerar sina familjer.
Sjöfruskolan, Umeå
Vi kommer att jobba med WWFs utbildningsmaterial. Barnen ska få skriva brev till
sina föräldrar och förklara vad Earth Hour är.
Hedlundaskolan, Lycksele
Varje förskola, fritidshem, dbv och skolklasser kommer att arbeta med valda delar ur
utbildningsmaterialet utifrån barnens ålder. Vecka 12 blir en Earth hour vecka.
2-8-åringarna kommer att se en teater om Earth Hour, som personal kommer att
spela.
Vinninga-Filsbäcksenheten, Lidköping
Under veckan har vi olika aktiviteter i de olika klasserna. Vi dokumenterar och gör
en gemensam utställning av resultatet.
Hedlundaskolan,Lycksele
Vi vill lära oss mer om naturen och hur vi kan hjälpa jorden att "överleva".
Ljungenskolan, Kävlingekommun
Få barn, föräldrar och pedagoger medvetna om klimatförändringar och hur vi kan
bli mer miljövänliga. Prata om vad energi är. Använda oss av utbildningsmaterialet.
Ha en egen Earth Hour på fredagen då vi släcker alla lampor och stänger av alla
datorer mm.
Ekendals förskola, Ekerö
Vi är en diplomerad skola för Hållbar utveckling. Vi arbetar med klassernas miljömål,
där vi lyfter fram hur vi kan arbeta med att spara el.
Sågtorpsskolan, Nacka
Vi kommer att arbeta med energi på olika vis. Vi kommer även att ha en nedsläckt
dag då vi bland annat lagar mat över öppen eld utomhus.
Fröhusets förskola, Svedala
Vi arbetar med miljö nu och gör reklam för Earth Hour. Vi lär oss om energi,
växthuseffekten, återvinning mm. Vi vill delta i en utställning i Skellefteå under
miljöfestivalen.
Ostviksskolan, Skellefteå

