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Förvaltningskontoret

Miljöplan för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamn
Söderhamns kommun har som ett av sina inriktningsmål att utvecklas till ett långsiktigt
hållbart samhälle med attraktiva livsmiljöer för alla som bor och verkar i vår kommun.
Detta innebär bland annat att utveckla förutsättningarna för en bra livsmiljö och bidrar till att
möjliggöra ett långsiktigt hållbart samhälle som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Övergripande mål
 Förskola och skola skall utveckla miljötänkandet hos barn/elever och i praktisk handling
agera miljömedvetet.
 Förskola, skola och förvaltningens administration skall långsiktigt arbeta för ett ekologiskt
hållbart samhälle.
 Återvinning och återanvändning ska vara självklara begrepp för alla. Alla verksamheter ska
sträva efter fungerande avfalls/retursystem. Alla verksamheter ska källsortera.
 Den lokala miljöplanen ska vara känd av elever, personal och föräldrar.
Senast 2015 skall samtliga förskolor, skolor och administration upprätta en lokal miljöplan som
beskriver hur ovan nämnda mål skall nås.

Miljöarbetet ur ett pedagogiskt perspektiv
Den grundläggande tanken för miljöarbetet i Söderhamns förskolor och skolor är att ge barn och
elever en handlingskompetens i miljöfrågor. För att nå detta måste man arbeta med miljöfrågor
ur olika perspektiv och i samtliga ämnen.
Viktigt i det pedagogiska miljöarbetet är t.ex.
- att arbeta med barnens/elevernas värderingar, attityder och sin moral i förhållande till
omvärlden och till miljöproblematiken
- att ge barnen/eleverna positiva naturupplevelser
- att arbeta med miljöfrågor ur ett samhällsperspektiv
- att genomföra naturvetenskapliga undersökningar av natur och miljö
- att genomföra konkreta praktiska miljöarbeten
Inomhusmiljö
Inomhusmiljön skall vara så god att såväl alla barn/elever som personal skall kunna vistas i
barn- och utbildningsförvaltningens lokaler. Endast för särskilt känsliga skall speciallösningar
användas. Förvaltningens personal skall ha en så god kunskap om inomhusmiljö och allergi att
barns och elevers vistelse i lokalerna blir trygg. När det gäller personal och deras arbetsmiljö
utgör företagshälsovården en resurs.

Utemiljö
Utemiljöerna runt skolor och förskolor skall vara stimulerande miljöer, anpassade efter
den grupp barn/elever som använder utemiljön. Utemiljöerna skall, beroende på
målgrupp, innehålla element som stimulerar till kreativ lek, ger barnen förutsättningar att öka sin
motoriska förmåga samt tillgodose barnens behov av rofyllda platser.
Utemiljön runt förskolan/skolan är också ett uteklassrum som skall kunna användas i
undervisningen.
Grön Flagg
Möjligheter finns för förskolor och skolor som så önskar att gå med i Grön Flagg. Grunden i
Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer
och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för skolan och förskolan att visa upp sitt
hållbarhetsarbete för omgivningen. Mer information om Grön Flagg finner du på:
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/i-skolan-och-forskolan-gron-flagg
Transporter
Inom verksamheten sker en samordning av samtliga transporter till och från skolorna i
kommunen, detta gäller såväl buss som taxi.
Syftet med bilpoolen är att samordna och effektivisera resandet i tjänsten samt att minska
koldioxidutsläppen från tjänsteresor.
Administration
Datorer och skärmar stängs av vid skoldagens/arbetsdagens slut.
Kopiering i större upplagor skickas till kommunens vaktmästeri/tryckeri.
Kopiering och utskrift sker på båda sidorna i största möjliga utsträckning.
Vi använder bara miljömärkt kontors/kopieringspapper.
Upphandling
Inköpsverksamheten är centraliserad och enheternas inköp skall i första hand vara avrop från de
centralt tecknade ramavtalen. Där möjlighet finns att välja produkter som producerats på ett
miljömässigt och etiskt bra sätt skall detta göras.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens miljöplan sker årligen, ansvariga förvaltningens
ledningsgrupp. Planen utvärderas vart tredje år.

