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Fritids/ålder: Fritidshemmet Lönnen, Partille, 6-9 år
Kontakt: Monica & Liselott, liselott.johansson@edu.partille.se
Sammanfattning: På Lönnen fick barnen känna energin sprudla på många olika
sätt. Kommunpolitiker och föräldrar involverades i arbetet präglad av genomtänkt
pedagogik och kreativitet.

Vi och vår barngrupp arbetade med Earth hour under vecka 13-14.
I Ur och Skur Fritidshemmet Lönnen har 38 barn i åldrarna 6-9 år.
Vi hade lagt upp arbetet kring Bilen, Bostaden, Biffen och Börsen.

Bilen
Hur tar man sig till skolan och hur miljövänligt är det?
Först ut var Bilen där vi gjorde en undersökning på hur alla tog sig till skolan. Alla
ritade sitt sätt att ta sig till skolan på och sedan använde vi bilderna för att sortera
de olika sätten från mest miljövänligt till minst miljövänligt. Vi pratade mycket kring
alternativa sätt, på vilket sätt deras olika sätt påverkar miljön och såg Pandafilmen
om Bilen.
Brev med förslag till kommunpolitikerna
Som avslutning skrev barnen ett mail till några kommunpolitiker med förslag på hur
de kan underlätta för kommuninvånare att förflytta sig på ett miljövänligt och klimatsmart sätt. Eleverna fick snabbt svar från politikerna som tyckte det var intressanta
förslag och uttryckte sin glädje över att eleverna engagerade sig i miljöfrågor.

Bostaden
Leta energitjuvar i skolan

BOSTADEN
släck alltid

lampan när du
går ut från
toaletten

Vi såg Pandafilmen om Bostaden. Eleverna gick sedan runt på skolan i grupper och
letade energitjuvar. På de ställen där en kran stod på, en lampa lyste i ett tomt rum
mm satte grupperna upp en Bostadenlogga med olika uppmaningar på tex släck alltid lampan när du går ut från toaletten.
Andra elevgrupper undrade nyfiket vad Lönnens elever gjorde och det var så roligt
att höra deras svar: Vi letar energitjuvar … läs på lapparna så vet du hur du ska
göra nästa gång.
Familjekväll med uppföljning av Earth Hour
På lördagen var det dags för Earth Hour. Måndagen efter hade vi en familjekväll
på Lönnen. En av aktiviteterna var att eleverna tillsammans med sina föräldrar fick
måla/skriva/berätta om vad de gjorde under Earth Hour. Eleverna fick också berätta
om de olika teman vi arbetat med.
På fritidsgympan under de här två veckorna lekte vi mycket lekar på temat energi.
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Biffen
Vegetarisk mat
Vi valde att fokusera på vegetarisk mat. Vi pratade om vad vegetarisk mat är och
varför det är klimatsmart att äta mycket vegetariskt. Eleverna fick sedan i små grupper välja ut vegetariska recept som de skulle vilja testa. Grupperna skrev förklaringar till varför de valt just de recept de gjort och sedan lämnades förslagen till personalen i matsalen. Snabb respons från matsalspersonalen som kommer att servera
smakprov från de utvalda recepten under våren.

Börsen
Återanvändning/återvinning på skolan
Vi avslutade med Pandafilmen om Börsen och vårt arbete kretsade kring återanvändning och återvinning. Vi ville i det sista arbetet koppla det till hur vi kan få
en bättre miljö på vår skola genom att återvinna och återanvända. Eleverna hade
många bra förslag varav vi valde ut två som vi genomförde.
Laga och återanvända gamla spel
Det första var att gå igenom ”gamla” spel/pussel som samlats på hög i ett skåp nere
i källaren. Eleverna gick igenom spelen. De spel som gick att komplettera/laga upp
gjordes iordning och delades sedan ut till de andra fritidshemmen på skolan. Alla
avdelningar fick minst 1 nytt spel.
Kvarglömda kläder hittar nya hem
Det andra var att ta hand om det översvämmade skåpet med kvarglömda kläder. Ett
brev gick ut till alla fritidsavdelningar samt föräldrar där alla uppmanades att ta sig
en titt i skåpet.
På skärtorsdagen ordnade vi sedan en klädutställning med de kvarglömda kläder
som fanns kvar och inte var namnmärkta. Kläderna fyllde ett stort rum. Några kläder
hittade tillbaka till sina ägare medan andra får gå till återvinning hos någon hjälporganisation.
Föräldrar fick sätta upp sig på en hjälplista och fick efter klädutställningen ta med sig
en påse kläder hem för tvätt och inlämning hos valfri hjälporganisation. Tillsammans
gjorde vi så att 16 kassar kvarglömda kläder blev någons nya kläder vilket känns
toppen i dagens konsumtionssamhälle.

