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Faluns skolor framåt
Faluns skolor framåt tar upp lärande för hållbar utveckling, förkortas LHU. Falu kommuns arbete med
hållbar utveckling är uppdelat på de tre programmen miljö, folkhälsa och tillväxt. Hållbar utveckling i
skolan finner du på falun.se/ Utbildning & barnomsorg
Höstens Nyhetsbrev går till de som finns på min lista över LHU- nätverket. Har du bytt arbetsplats eller
har kollegor som också vill ha Nyhetsbrevet, var snäll och maila mig!

HÅLLBARA AXPLOCK – LOKALT FALUN
Pedagoger Fsk + Grund 5 september Boksläppsfest på Naturskolan för Lära in Ute-böckerna Leka och
lära språk ute, förskola samt Att lära in engelska ute 2, F-9. Det finns böcker för försäljning så ta med ref.nr.
naturskolan bjuder på fika, anmäl om du kommer till naturskolan@falun.se

Pedagoger Alla 11 september Skoldemokratidagen kl 13-16 på Tio14 ”Jungfrun” gästar
Ungdomsforum från Upplands Väsby som berättar om hur de utvecklat ungas delaktighet och inflytande
under 15 år. Region Dalarna prata om Sveriges bästa ungdomsregion,”. Falu demokrativecka pågår 915 september. Program för hela veckan finns på falun.se/demokratidag

Elever Grund v. 39-41 Miljöresan. Traditionsenligt slår kommunen ett slag för att elever ska aktivt ta
sig till skolan genom att gå och cykla till skolan. Målgrupp är elever F-åk 9. Kickbike, gå till busshållplatsen
räknas också. Den klass som har flest kryss delat med antal elever i klassen vinner! Priser är upp till 5000
kr för material som skapar aktiva raster. Alla klasser som deltar får 1000 kr till skolgårdsmaterial.
Instruktioner och protokoll har gått ut till samtliga rektorer och finns även på falun.se/cykel.

Alla v. 39 Handla rätt, under veckan pågår en kampanj för
hållbar handel I Falun. Handlarna uppmanas att lyfta hållbara
tjänster och produkter i sina butiker. Globala målet 12 Hållbar
konsumtion och produktion, har övningar för skolan här
Kommunens hemsida Koll på konsumtionen, innehåller mycket ”matnyttigt” att använda i undervisning.

Alla Vi håller rent, skärpplockarsatsningen som genomfördes våren 2017 engagerade ca 1700 barn,
elever och pedagoger i Falun. Bra jobbat! Nästa år hoppas vi på större uppslutning av äldre barn.

Alla v. 40 Fräsch på riktigt, för både hälsan och miljön är temat för Miljövänliga
veckan i hela Sverige. Mycket onödiga kemikalier finns i smink, raklödder, tvål, schampoo hur kan vi lära oss mer om det? Naturskyddsföreningen arrangerar och lokalt i Falun
kommer ni inom kort att se vad som händer här. Pedagoger kan beställa material för
Miljövänliga veckan gratis här

Gittan Matsson, skolkontorets samordnare inom miljö och folkhälsa
Barn och utbildningsförvaltningen
023-822 16, gittan.matsson@falun.se

Alla Falun Fairtrade City 2017? Fairtrade City är en diplomering som visar att kommunen
engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Kommunen ska jobba för att ständigt
öka den interna konsumtionen av etiskt upphandlade varor, och bedriva ett aktivt
informationsarbete för att öka kännedom om Fairtrade i lokalsamhället och för att människor ska öka
sin konsumtion av Fairtrade på jobbet och hemma. Läs mer här. Ledningsförvaltningen tar upp om Falun
ska jobba för Fairtrade City på mötet i september.

Alla Matsvinnet i skolan. Nio utvalda skolor arbetade 2016 med Matsvinnet i skolan genom
kostavdelningen. Genom mätningar har man kommit fram till att kommunala skolor i Falun slänger 67 ton
mat per år!!! Läs mer om hur ni kan jobba med frågan och hela rapporten här

HÅLLBARA AXPLOCK - OMVÄRLDEN
Fsk+F-6 Kartongmarschen. 100 kommuner redan anmälda. Tävlingen
pågår till 24 november. Tävlingen omfattar tre obligatoriska "matcher" och
tre frivilliga pristävlingar. Kartongmatchen är även en pedagogisk och inspirerande plattform med
material, filmer och övningar om miljö, hållbarhet och återvinning, som går lika bra att använda utom
tävlan. Material och tävling här

Pedagoger Alla Nationella LHU nätverket har ett Nyhetsbrev. Vad händer inom
lärande för hållbar utveckling lokalt, nationellt, internationellt och vad säger forskningen?
Nyhetsbrev görs av medlemmar i LHU-nätverket och hoppas ge användbar information för
undervisning och utvecklingsarbete. Nätverkets medlemmar får automatiskt nyhetsbrevet som kommer
ut med fyra nummer per år. Bli med i nationella LHU-nätverket här

SKOLMATERIAL
Pedagoger Fsk Leka och lära språk ute för förskola. Ny bok i Lära in Uteserien. Både naturen och förskolegården är utmärkta platser för att arbeta med
barns språkutveckling och målen i Lpfö 98/10. Denna bok visar vad och hur vi kan
göra för att skapa situationer där barnen aktivt använder språket i samspel med
andra barn och vuxna. Falu Naturskola är medförfattare. Beställning och mer
information här

Åk 7-9 Vem äger Arktis? Vem lever i Arktis kopplade till SO, No och Sv samt
Globalt mål 14. Nytt skolmaterial från naturskyddsföreningen här

Hög+Gy Filmer med temat hållbar livsstil. Jag fick nyligen tips på filmer som kan beröra ungdomar på
högstadiet- gymnasiet och skapa bra diskussioner.
The Borneo Case 77 min med tillhörande studiematerial anpassat för gymnasiet. Lång, men aktuell och
gripande, här.
Zero Impact, egentligen realityminiserie i fyra delar à 58 min, men varje avsnitt fungerar fristående.
Olika familjer i Sverige utmanas att minska sin klimatpåverkan. Här.
Sista Skörden 58 min. Här.
The Story of Stuff 22 min Engelska och förklarar genom pedagogiska animationer. Har några år på
nacken, men håller än. Här.
Films for Action, filmsajt med tusentals kortare och längre filmer inom hållbar utveckling, globalisering,
miljö, mat, konsumtion, mänskliga rättigheter, massmedia, politik, energi, hälsa och andra
samhällsfrågor. Här.
Film och skola, sajt med flera dokumentärfilmer à 20 min på temat hållbar utveckling. Här.

MÖTEN, FÖRELÄSNINGAR, KURSER & KONFERENSER
Pedagoger Alla 7 september Kulturombudsträff kl 15.30 - 17.00 för skolans pedagoger, kl 16.30 18.00 för pedagoger i förskolan. Träffen inleds med en workshop och denna gång är det Naturskolan
som ansvarar och bjuder på utomhuspedagogiska övningar. Efter ws blir det samtal och fika. Anmäl till
cecilia.saxe@falun.se

Alla 11 september Ohållbar konsumtion – Varför lever vi inte som vi lär!? Föreläsning om
konsumtionsmönster med forskaren Henric Barkman Näringslivets Hus Falun. kl. 19.00, se Insidan.

Pedagoger Alla 21-22 september Ute är inne – platser, verktyg och metoder i Nynäshamn.
Konferens om utemiljön som språngbräda till kreativa lärprocesser, nyfikna elever, ökad måluppfyllelse
och minskat utanförskap Sveriges största konferens om utomhuspedagogik. Målgrupper är alla
intresserade, program och anmälan här.

Pedagoger Alla 4 oktober ”Det hänger ihop”. Välkommen till KNUT-dagen kl 08:30-15:30 i
Borlänge, där du får inspiration, metoder och idéer till ditt arbete med de globala målen för hållbar
utveckling. Alla pass under dagen är kopplade till aktuella läroplaner. Program och anmälan senast 25
september här.

Pedagoger Alla 10 oktober ”Mod och handlingskraft!” Gävle bjuder in till inspirationsdag kl.
09:30 - 15:30, Högskolan Gävle. Vad behövs för att barn och elever ska få handlingskompetens för en
hållbar utveckling? På programmet står föreläsningar och workshops anpassade för olika åldrar.
Huvudsaklig målgrupp: pedagoger och chefer/rektorer från förskolan till gymnasiet, tjänstemän,
politiker och andra intresserade. Dagen är kostnadsfri. Program och anmälan, senast 25 september, här.

Elever åk 8 – Gy+ Pedagoger 27-28 oktober Miljötinget ! Då samlas
300 unga från Gävleborg och Dalarna på Slottegymnasiet i Ljusdal för
att lära sig mer kring hållbar utveckling, träffa nya vänner och ha
väldigt roligt. Resor ToR Ljusdal är gratis för deltagare. Under
Miljötinget första dag kommer lärare att bjudas in till en dag av
inspiration, kompetensutveckling och vertygssamlande.
Ljusdalspedagoger har förtur. Elever måste få godkänt av lärare för att
åka. Kostnad 350 kr/ elev och då ingår allt. Anmäl här.

Pedagoger Alla 14-15 november Lust och engagemang –
Utbildning för en hållbar framtid. Välkommen till det nationella LHUnätverkets konferens med fokus på lärande för hållbar utveckling och
Agenda 2030. Genom en utbildning för hållbar utveckling skapar vi lust
att lära, engagerade och handlingskompetenta elever och barn, för en
hållbar framtid. Föreläsare, erfarenhetsutbyte och workshop.
Konferensen kostnadsfri, middagen 300 kr. Program och anmälan här

Pedagoger Alla 21 november träff Faluns LHU-nätverk. kl 15:30-17:30, drop in, Vad är LHU? Vilket
stöd får vi i Falun att arbeta med LHU på Chefsnivå och politikernivå? Hur arbetar andra kommuner med
området? Jag bjuder in några beslutsfattare och skolledare att delta. Särskild inbjudan med program och
plats kommer längre fram.

Pedagoger Alla Falu Naturskolan erbjuder fortbildning i utomhuspedagogik och lärande för
hållbar utveckling på uppdrag av skolor utifrån deras behov. Gruvrisskolan satsar på utepedagogik med
ett treårigt projekt i samarbete med Naturskolan. Ni kan också beställa en skräddarsydd
fortbildning/utbildning hos naturskolan@falun.se

