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1 Prosjektmål og resultat  
 
Visjon 
 
”Dagens barn  - morgondagens verdensborgere – Hållbar oppvekst - hållbar utvikling” 
 
Barns oppvekstmiljø, demokrati og medinnflytelse har blitt sentrale spørsmål i en fratidig 
samfunnsutvikling. Arbeidet med å verne om barns oppvekstmiljø sett i et langsiktig og 
miljømessig perspektiv har gjennom det lokale samarbeidet blitt påbegynt i Säffle og 
Spydeberg.  
 
Hovedmål 

• Vi vil medvirke til å skape gode oppvekstbetingelser for barn og ungdom, i den 
hensikt å oppnå god helse, velbefinnende og opplevelser av en holdbar livskvalitet 

• Et fordypet samarbeid skal etableres mellom Säffle og Spydeberg. Samarbeidet skal 
være lokalt forankret og sette oppvekstmiljøet for dagens og morgendagens barn i 
sentrum for en holdbar utvikling.  

Strategier 
Kommunerna skall utväxla erfarenheter om projektets framskridande och samarbeta om 
kompetenshöjande insatser. 
 
Resultat 2001 - Grenseoverskridende fellesaktiviteter og med lokal 
tilpasning 
 
Lokalt samarbete utväxlas för barn och unga 
• Utforma hälsofrämjande uppväxtmiljöer 
• Bruka lokal ekologisk mat 
• Förbättra den socialpedagogiska miljön 
• Utvidga användandet av skolskogen och den lokala naturmiljön 
• Förbättra utemiljön knuten till boområden, förskolor, skolor och andra arenor där barn och 

unga vistas 
• Vidareutveckla folkhälsoparken och planera en eventuell start av familjecentral. 
• Initiera och genomföra kulturutbyten 

 
Utbildning och tvärfacklig kompetens utväxlas 
• Elevutväxling i form av studiebesök 
• Erfranhetsutbyten för kommunal personal och medlemmar i deltagande organisationer 

såsom skog, jord, hälsa, kultur m.fl. 
• Kultur- och kulturskoleutbyte 
• Olika kompetenshöjande kurser  
• Gemensamma exkursioner 
 
Information och förmedling 
• Hemsida, IKT, med erfarenhetsutbyte 
• Olika broschyrmaterial 
• Utförliga års- och halvårsrapporter 
• Informationsmöten 
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2 Periodens virksomheter –  
 
Spydeberg: Status etter 2001 
 
Agenda 21 
Vi har i et forprosjektet kommet i gang med motiverings- og stimuleringsarbeidet, aktiviteter, 
erfaringsutveksling, samarbeidet og kompetanseutvikling. Gjennom hovedprosjektet som ble 
godkjent fra og med 2001 har vi lagt en fast grunn for hovedsatsning i et framtidig og flerårig 
prosjekt der vi skal forankre og utvikle det holdbare lokale miljøarbeidet, så vel det fysiske 
som det psyko-sosiale, i våre to kommuner. 
 
Elevutveksling - kompetanseutveksling 
I løpet av året har det foregått svært mye kompetanseutveksling mellom våre to kommuner 
både av formell og uformell karakter. Det har vært spesielt god utveksling på følgende 
områder : Skoleskog(lærerkurs Duse Udde, Skogaktivitetsdag på Vollene), 
Forebyggende helsearbeid(Spisevaner, kosthold, spiseforstyrrelser, Kurs ifor instruktører 
selvhevdelsesgrupper), Spesialpedagogikk (ADHD, Undervisningsmodeller m.v.) 
Administrasjon/pedagogisk ledelse(Lederkonferanse Mariaholm og Elovsbyn) 
Skole Fritidsordninger(SFO) 
I tillegg har det vært studiebesøk i Grini barnehage, Vollene gård(Elever og personale fra 
spesialskole i Säffle), Hovin barnehage har hatt studiedag i Säffle, SFO Hovin har hatt 
studiedag i Säffle samt lærerutveksling Hovin – Långelunda. 
Begge kommuner har hatt svært godt utbytte av denne virksomheten, og en håper en også kan 
videreføre dette i inneværende periode. 
 
Leirskole 
Det har i løpet av 2001 vært relativt stor aktivitet på dette feltet.  7. klasse ved Hovin skole 
har hatt innskoleringsdager på Elovsbyn, 2 femteklasser fra Säffle har deltatt i skogdag 
sammen med våre 5. klasser på Vollene, en spesialskole besøkte Hovin og Vollene og 4. 
klasse ved Hovin skole har besøkt skole i Säffle med gjenvisitt i november. 
Det er planlagt en del utveksling også i 2002 og 2003.  Erfaringene så langt er udelt positive. 
 
Helse dyrkning av grønnsaker 
Vollene gård og Hovin skole har hatt potetfelt til bruk i matlaging og undervisning. En 
særdeles våt høst gjorde innhøstingsarbeidet vanskelig, men Vollene har fortsatt matpoteter til 
eget bruk.  Annen parselldyrking var mindre vellykket, men fortsetter i 2002 med større 
brukerdeltakelse og i mindre skala.  Vektlegging av økologisk dyrking er et gjennomgående 
prinsipp med resirkulering gjennom kompostering som ett av virkemidlene. Erfaring fra 
Säffle har bevisstgjort det personellet i våre virksomheter som har ansvaret for matlaging og 
innkjøp. Prinsippene nedfelt i Agenda 21 har vært forsøkt etterfulgt. 
 
Informasjon 
I løpet av året har det vært mye utveksling av informasjonsmateriell/undervisningsmateriell 
for de pedagogiske virksomhetene. Dette har vært svært nyttig kanskje spesielt innenfor 
fagområdene skolehelse og naturfagene. 
For øvrig vil informasjon om prosjektet bli prioritert i 2002.02.15 
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Skolegården 
Forprosjektet startet opp arbeidet med å gjøre noe med skolegården på Hovin. I første omgang 
gjalt dette planting av trær. En sammensatt gruppe er nå nedsatt for å komme med en helhetlig 
fornyelsesplan av utearealet.  
 
Skoleskog 
Begge barnehager og barneskoler har nå tilgang på egen skoleskog. Enten i avtale med 
grunneier eller i kommunens egen skog. 
 
Trafikksikkerhet 
I kommunens trafikksikkerhetsplan er lagt inn en fornyet gang-sykkelvei til Hovin skole og 
barnehage fra Hylli/Løvestad boligfelter. dette er nå finansiert av eksterne midler og Grønn 
oppvekst er med på å påskynde prosjektet. Neste trafikksikkerhetstiltak er å skille biltrafikk 
mellom barnehage og skole og få til en egen parkeringsplass for barnehagen med ny gangsti 
inn til barnehagen. Spydeberg skole har fått adskilt gangsykkelvei fra biltrafikk helt opp til 
skolen. Refleksvester og andre trafikksikkerhets tiltak har vært gjort for barneskolene. 
 
Verdier 
Et utviklingsprosjekt med grupperarbeid med 3 klasseelever hvor gruppearbeid brukes til: 
 å arbeide med etiske problemstillinger og oppgaver som åpner for refleksjon, å trene opp egne valg, å 
bygge opp selvtillit / selvbilde og vurderinger av omgivelsene 
Målgruppe for prosjektet: 7- klasse-elever ved våre to barneskoler 
Gruppedynamikk, fargebruk og rollespill er viktige metoder med aktiv egenrefleksjon. 
Separate gutte og jentegrupper med henholdsvis mannlige og kvinnlige voksne ledere. 
 
 
Säffle: Läges beskrivning efter 2001 
 
Agenda 21 
• Nätverksträff med erfarenhetsutbyte har skett två gånger under året. 
• Certifiering: Skolutmaningen eller Grön Flagg är ett koncept där man väljer ut ett tema att  

jobba med under året. Detta fokuserar på miljöarbete bland barnen och höjer 
medvetenheten. 

• Energiutbildning i Spydeberg för de båda kommunernas barnomsorgspersonal. 
• Klimatfrågan: Vi har tillsammans rest till Växjö – deltagare från Säffle och Spydeberg – 

för att få kunskap om hur man konkret kan jobba bland barnen och  
visa på hur handlingar i vardagen är viktiga för framtiden. 
- Släcka efter sig. 
- Droppande kranar 
- Källsortering 
- Kompostering och odling 
- Ekologiska matvaror 

• Studiebesök på ekologiska gårdar har genomförts tillsammans med LRF – höjd 
medvetenhet. 

• Gräsklippare har konverterats till etanol. 
 
Elevutväxling 
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• Elever har brevväxlat med varandra under höstterminen och besökt varandra. Vid dessa 
tillfällen har vi även besökt respektive skolskog, testat skolmaten/nestepacken, jämfört 
skoldagen m.m. 

• Gemensam skogs- och jordbrukardag, har genomförts för åk.5 i Spydeberg, där två klasser 
från Säffle deltog. 

• Särskolans elever och lärare har besökt Vollne gård, Spydeberg.  
• Skogsetaten i Spydeberg besökte Barnens naturdag (ålder 3-6 år) i Säffle, för att studera 

upplägg och genomförande. 
• Skolledare och politiker var samlade på Mariaholm i Spydeberg, för att utbyta 

erfarenheter och diskutera samarbetsområden i IR III. 
 
Hälsa  
 
• Under våren hölls en konferens, i samverkan med kommunens folkhälsoråd och 

studieförbunden, för all personal på temat ”Barn och rörelse”. 
Personal och elever har sedan arbetat med temat gå/cykla till skolan, brev har skrivits hem 
om vikten av att man inte kör sina barn till skolan både ur ett hälso – och miljöperspektiv. 

• Kommunernas folkhälsoråd satsar på mera rörelse i skolan. 
• Ny arbetsmetoder har börjat användas med värdegrunden som utgångspunkt. 

Konflikthantering och social gemenskap tränas genom ”Samtal i ring”, även 
stresshantering, där eleverna masserar varandra, prövas på Höglundas barnskola. 

• Tingvallaskolan har haft en utmaning igång där eleverna springer till sydpolen genom att 
samla poäng under raster och fritid, som sedan summeras och sammanställs. 
Eleverna går till bad och andra aktiviteter under skoldagen. 

• Tjej- och killgrupper har pågått under hela 2001 i åk.6 (Te Ro). 
• Skolkuratorn har under året startat med samtalsgrupper i åk.1-5, för att introducera 

metoden även i lägre klasser. Då är klassläraren med för att lära sig arbetssättet (Tegners 
ro). 

• Säffles skolhälsovårdspersonal har varit i Spydeberg och berättat om tjej- och 
killgruppsarbetet. 

 
Lägerskola 
 
• Klasser har utnyttjat möjligheten att vara på lägerskola för att arbeta med specifika teman 

som friluftsliv, alkohol-narkotika-tobak (SANT), social gemenskap, äventyrspedagogik, 
värderingsmetodik. 

• Under året har Grön uppväxt samarbetat med Elofsbyns intresseförening och genomfört 
en utbildning i ”Äventyrspedagogik” (problemlösning i grupp). Spydeberg var inbjudna, 
men hade förhinder. 

 
Skolgården 
 
• Flera förskolor/skolor har odlat blommor, grönsaker och potatis, för att utsmycka sin gård 

och följa från frö till färdig planta.  
• Salixkojor har planterats på flera gårdar för att skapa gömslen för barnen att leka i. 
• Långseruds skola har byggt en damm, sandvollyplan och boulebana, vilket skapat flera 

fritidsaktiviteter för bygdens barn och unga.   
• Förslag från flera skolor har inkommit under året, där elever, föräldrar och personal ger 

exempel på hur man vill utforma skolgården. 
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• Drömskolgården:  
1. Eleverna gör en undersökning avseende var de brukar vara/inte vara under rasterna – 

markeras på en skrivfilm över gården.  
2. Dessa kryss sammanförs till en gemensam karta.  
3. Vad kan vi göra för att göra även dessa platser mera attraktiva? Skriv och berätta! 
4. Lista över redskap och aktiviteter.  
5. Ritning utarbetas av en landskapsarkitekt. 

 
• Sundsborgskolans skolgård var tänkt att göras mera attraktiv, men fjärrvärme drogs in 

under hösten och den inventeringen får göras under år 2002. 
• Inspirationskvällar har hållits för nätverket: odling, skolträdgården, miljö i vardagen. 
 
Skolskogen 
• Under hösten 2001 har 5 vindskydd byggts i samverkan med Skogsvårdstyrelsen. 
• Gemensamt har en utbildning hållits, ”Lära med skogen” på Duse, Säffle, där   

24 deltagare från Säffle/Spydeberg har deltagit. 
• Ett stort antal barngrupper använder skolskogen varje vecka i ur och skur. 
• SFO/Fritids har träffats vid två tillfällen för att dela erfarenheter kring utemiljön i 

närområdet. 
 
Trafiksäkerhet 
• Vägverkets ”MöTs-projekt” och Grön Uppväxt har samverkat kring trafiksäkerhet och 

skola samt Eko-driving-utbildning. 
• Problem med tung trafik på skolgården under raster – elevrådet har gett chaufförerna brev 

med skolans rasttider. 
• Trafikräkning har gjorts för att visa på intensiteten av bilar vid dagens början. Därefter har 

brev skickats till hemmen med uppmaningen att låta barnen  
gå/cykla till skolan. 

• Kampanjen ”Värmlandspulsen”  och  ”Velo-city” har utmanat till rörelse för hälsan och 
miljön. 

 
Värdegrund 
 
• Tre utbildningsdagar i ämnet sekretess och anmälningsplikt har genomförts under hösten 

(en dag/anställd).  
 
Vi ville genomföra en gemensam fortbildning inom förskoleverksamheten och 
skolbarnsomsorgen/förskoleklassen/skolan, för att alla berörda personalkategorier skulle 
få kunskap om de likheter och olikheter som finns i sekretesslagstiftningen för de olika 
yrkesgrupperna, Var och en skulle få en bra utgångspunkt dels för det egna arbetet och 
dels för att kunna samverka bra med varandra för barnens bästa – se möjligheter i stället 
för hinder. Förutom själva lagstiftningen ville vi särskilt lyfta fram den etiska sidan dvs. 
den värdegrund och det förhållningssätt som sekretessen vilar på. Fortbildningsdagens 
uppläggning var i form av föreläsningspass kombinerat med tvärgruppsdiskussioner 
utifrån olika fallexempel.  
Avsikt var att skapa en gemensam plattform för det fortsatta hälsoarbetet och projektet 
Grön Uppväxt. 
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Spydeberg: Aktivitetsoversikt Grønn Oppvekst 2001. 
 
"Grønn uppvekst - Gjenomførte aktiviteter 2001   
Datum Aktivitet Grupper Antal Säffle/Spydeberg
         

AGENDA 21    

januar Positivt skolemiljø Hovin/Vollene 40  

 Pappagruppe  6  

 4 H  37  

 
Vanligundervisning på 
Vollene  9  

 tilpasset undv.  2  

 SFO-barnevern 3 dager per uke 7  

 kommunale møter  7  

februar SFO-barnevern  7 

 4H  40  

 Rådyrprosjekt  11  

 
Vanligundervisning på 
Vollene  9  

 tilpasset undv.  2  

 SFO Spydeberg  12  

Mars     

 SFO/Barnevern 3 dager/uke 7  

 Sfo Spydeberg  8  
 Kommunalt utvalg  7  
 Undervisning trad US 8  
 Undervisning tilpasset  2  
 Pappagruppe  7  
 pappagruppe  6  
 Rådyrprosjekt  11  
 4H  50  
April SFO/Barnevern 3 dager/uke 5  
 Sfo Spydeberg  15  
 Undervisning trad  3  
 Undervisning tilpasset  2  
 Spydeberg hagelag  12  
 Personalmøte  5  
 pappagruppe    
 Rådyrprosjekt    
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 4H  45  
 Aktivitetsdag 5 klasser 114  
Mai SFO/Barnevern 3 dager/uke 5 x 
 Sfo Spydeberg  11  
 Undervisning trad  3  
 Undervisning tilpasset  2  
 Spydeberg hagelag  21  
 Lions dugnad 10  
 pappagruppe  5  
 4H  45  
 Aktivitetsdag 5 klasser 114  
 Natur og ungdom  11  
 Spydeberg bondelag  7  
 Sk    
 Vannmiljødag 6.kl  27  
Juni SFO/Barnevern 3 dager/uke 5  
 Sfo Spydeberg  16  
 Undervisning trad  3  
 Undervisning tilpasset  2  
 Spydeberg hagelag  13  
 Lions dugnad 10  
 pappagruppe  5  
 4H  75  
 Aktivitetsdag 5 klasser 114  
 Natur og ungdom  14  
 Spydeberg bondelag  7  
 Sk    
 Vannmiljødag 6.kl  27  
 Skoleavslutning Hovin  181  
 Temadag Hovin  46  
 Rådyrprosjekt  5  
 Kommunalt møte  7  
 Sfo Spydeberg foreldrekaffe 25  
     
 Foreldredugnad  11  
Juli Sfo Spydeberg  60  
     
August SFO/Barnevern 3 dager/uke 5  
 Sfo Spydeberg  45  
 Undervisning trad  4  
 Foreldremøte  8  
 4H  40  
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 Aktivitetsdag 5 klasser 114  
 Natur og ungdom  7  
     
     
Sept SFO/Barnevern 3 dager/uke 5  
 Sfo Spydeberg  15  
 Undervisning trad  4  
 Pappagr  5  
 4H  50  
 Kommunalt møte   7  
 Natur og ungdom  8  
 Pappadugnad  3  
     
     
Okt SFO/Barnevern 3 dager/uke 7  
 Sfo Spydeberg  15  
 Undervisning trad  3  
 Pappagr  5  
 4H  50  
 Kommunalt møte   7  
 Natur og ungdom  8  
 Pappadugnad  3  
 Undervisning tilp  1  
 Rådyrgr  6  
 Komm.møte  7  
 Kompetanseutveksling Hovin barnehage 12  
 Potetopptaking Sp.skole 76  
 Potetopptaking hovin.skole 56  
 Potetopptaking SFO-Sp.skole 12  
     
     
Nov Undervisning trad  3  
 Undervisning tilp  1  
 Underv.9kl alt.skole elever 7  
  lærere/ass 5  
 SFO/bv  7  
 SFO Sp.skole 11  
 Pappagr.  5  
 Viltnemnd  7  
     

Des Førjulsdager 
div klasser Hovin 
lærere/foreldre 

156 
21  
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 Undervisning tilp  1  
 Underv.9kl alt.skole elever 7  
  lærere/ass 5  
 SFO/bv  7  
 Foreldremøte 9 klasse .i lavvoo 11  
 Møte i Sp.høyre  10  
     
     
 
     

ELEVUTVÄXLING    

10 maj 
Studiebesök i 
Spydeberg Besök på Vollne gård 17 x 

 
Besøk spesialskole 
Säffle  18 x 

 Skogdag Svensk - norsk 127 x 

juni Skogkurs i Säffle  13 x 

august Elevutveksling 7kl på Elovsbyn 54 x 

Okt Hovin Långelunda  50 x 

  Lærere voksne 8 x 

Nov Hovin Långelunda  29 x 

 Hovin  31 x 

     
 

31 maj 
Elevutbyte i 
Spydeberg Skogsdag 53 x 

HÄLSA     

Januar Vinteraktivitetsdag 4 klasser 99  

Februar Vinteraktivitetsdag 2klasser 41 x 

 Positivt skolemiljø   10  

 Gutte og jentegrupper 
På barneskolene og 
ungdomskolen   

LÄGERSKOLA/kurs    

Mars Lederkurs Mariaholm  30  

     
 

SKOLGÅRDEN    

 
Planleggingsgrupper i 
gang på Hovin skole    
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SKOLSKOGEN    

Mars Skogdag  7 kl H  31  

juni 
Skogdg Spydeberg 
skole  120  

august Skogdag Spydeberg  125  

 Skogdag Hovin 3kl 25  

sept Skogdag Spydeberg  50  

 Skogdag Hovin 3kl 25  

okt Skogdag Spydeberg  75  

 Skogdag Hovin  24  

nov Skogdag Sp.skole  27  

des Skogdag Sp.skole  25  
 

TRAFIKSÄKERHET    

Mai Familens sykkeldag 
Spydeberg Trygg 
kommune 30  

     

     

     
Genomförda aktiviteter under 
HT 2001    
     
Datum Aktivitet Innehåll Antal Gem. aktivitet 
        Säffle/Spydeberg 
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Aktivitetsoversikt Grønn Oppvekst Säffle 
 
IR III - "Grön uppväxt - Genomförda aktiviteter 
under 2001    
      
Utgångspunkt: Alla aktiviteter bidrar till kompetens- och verksamhetsutveckling genom 
att människor möts  på olika arenor.  
      
Genomförda aktiviteter under 
VT 2001      
      

Datum Aktivitet Innehåll Antal Deltagare 
Gem. 
aktivitet

          

Säffle/S
pydeber
g 

AGENDA 21     

15-16 jan Skolutmaningen Energisparande 12 elever/pedagoger x 

5 febr Studiebesök Eko-centrum i Göteborg 4 ledningspersonal  

7 febr 
Diskussion om 
samverkan Samverkan med bonden 1 

ord. LRF + A-B 
Lövhall  

13 febr 
Framtidsdiskussion 
Agenda 21 Miljöarbete 4 

personal på 
Fritidstillsynen  

14-15 mars Konferens i Växjö 
Minskning av CO2-
utsläpp 5 

miljöansvariga 
S+N x 

23-24 mars 
Erfarenhetsutbyte i 
Sunne 

Planeringkonf. 
nätverksarbete 3 

ledn.grupp 
nätverk  

17 april 
Föreläsning i 
Spydeberg Enök - energispar 8 

barnomsorgsperso
nal x 

23 april 
Planeringsmöte inför 
barnens naturdag Barnen i skogen 6 

medverkande 
organisationer 

25 april 
Planering och 
studiebesök Växthus + snicken 13 

miljöansvariga i 
Säffle  

26 april 
Planering och 
studiebesök Växthus + snicken 17 

miljöansvariga i 
Säffle  

2 maj Föreläsning; Vägverket "Den resande moroten" 5 
A-B Lövhall 
+kökspers.  

9 maj 
Föreläsning; 
Energimyndigheten Energiarbete - strategi 4 

skolledare+A-B 
Lövhall  

21 maj 
Genomförande av 
barnens naturdag Natur-miljö-jord 160 

barnomsorg - 
barn/personal  

21 maj 
Studiebesök från 
Spydeberg 

Auskultation under 
barnens naturdag 2 

skogschef + 
medarb. Spy x 

22 maj 
Genomförande av 
barnens naturdag Natur-miljö-jord 150 

barnomsorg - 
barn/personal  
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Datum Aktivitet Innehåll Antal Deltagare 
Gem. 
aktivitet

          

Säffle/S
pydeber
g 

ELEVUTVÄXLING     

10 maj 
Studiebesök i 
Spydeberg Besök på Vollne gård 17 

särskolans 
elever+personal x 

31 maj Elevutbyte i Spydeberg Skogsdag 53 elever/personal x 

HÄLSA      

11 jan 
Planering med Säffle 
folkhälsoråd 

Rörelsens betydelse för 
barns hälsa 6 hälsopersonal  

6 febr Planeringsmöte Tjej- och killgrupper 9 
skolsköterskor, 
kuratorer x 

14 febr 
Temakväll - S. 
Björkman Mat, miljö, hälsa 76 

alla 
personalkategorie
r  

7 mars Föreläsning L. Iglum 
Barn i behov av särskilt 
stöd 27 

skolledare 
Säffle/Spydeberg 

16 mars 
Planering med Säffle 
folkhälsoråd Barn och rörelse 5 

hälsopersonal + 
studieförb.  

26 mars Föreläsning 
Hälsans betydelse; J. 
Winroth 178 all skolpersonal  

26 mars Föreläsning 
Hälsans betydelse i ett 
uthålligt samhälle 64 

barnomsorgsperso
nal  

29 maj 
Diskussion med 
Landstinget 

Medfinansiering i 
hälsoarbetet 2 

A-B L + I-M 
Norberg  

LÄGERSKOLA     

17 febr Bilda förening Lägerskola 12 
arbetsgrupp 
lägerskola  

28 maj Lägerskola i Elofsbyn  Naturdag 46 
Nysäters 
barnskola  

SKOLGÅRDEN     

22 febr Föräldramöte i Nysäter 
Skolgårdsritning/diskussi
on 10 föräldrar + lärare  

10 april 
Planering med LRF - 
Lillerud Gården i skolan 4 

A-B Lövhall + 
LRF  

22 maj 
Plantbytardag i 
Långserud Odling 5 

pedagoger 
skola/bo  

28 maj 
Fortbildning; Forsviks 
trädgård Trädgård - odling 17 

pedagoger 
skola/bo  

      

Datum Aktivitet Innehåll Antal Deltagare 
Gem. 
aktivitet

          Säffle/S
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pydeber
g 

SKOLSKOGEN     

14-15 juni Fortbildning på Duse 
Utepedagogik - Lära med 
skogen 25 

pedagoger 
skola/bo x 

TRAFIKSÄKERHET     

14 febr 
Diskussion om 
trafiksäkerhet - MöTs Skolgårdar 7 

Vägverket+pedag
oger  

6 mars Diskussion/inventering 
Trafiksäkerhet - faktisk 
skolväg 6 

Vägverket+pedag
oger  

30 mars 
Konferens med 
Vägverket Forska-lära 4 lärare  

21 maj Dialogkonferens 
Presentation av 
trafiksäkerhetsarbete 30 

blandade 
kategorier  

INFORMATION/ERFARENHE
TSUTBYTE     

1 mars 
Skolmåltidskonferens; 
arr. Säffle 

Information om Grön 
Uppväxt 120 

personal från hela 
Värmland 

7-8 mars 
Planeringsmöte 
Mariaholm Planering inför IR 3 27 

skolledare+ 
politiker Sä/Spy x 

13 mars 
A-B Lövhall 
föreläser/konf Sthlm 

Föreläsning om Grön 
Uppväxt 10 

skolledare hela 
Sverige  

4 april 
Studiebesök från 
Grums "Salladsbordet" 7 kokerskor  

8 april 
Vänortsutbyte Finland, 
Norge, Danmark 

Vegoriabuffé på 
Herrgår'n 70 elever  

30 april 
Spydebergs SFO 
besöker Säffle Träff 1 - Arbetsmetoder 13 fritidspedagoger x 

3 maj 
Föräldramöte 
Lugnadalsskolan 

Grön uppväxt + 
salladsbuffé 30 föräldrar/lärare  

14-15 maj Studiebesök från Växjö 
Information om Grön 
Uppväxt 7 

hälso- och 
miljöansv.  

28 maj 

Studiebesök från 
Sundsta-Älvkulle 
gymn. Vegoria 13 kökspersonal  

1 juni Avstämning  Interreg 3 19 skolledare  

      

 
UNDER VT 2001 

TOTALT 1313  deltagare  

      
Genomförda aktiviteter under 
HT 2001     
      

Datum Aktivitet Innehåll Antal Deltagare 
Gem. 
aktivitet

          Säffle/S
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pydeber
g 

AGENDA 21     

13-14 aug 
Fortbildning i 
Göteborg Teknik och miljö 2 pedagoger  

23 aug 
Studiebesök på 
KRAV-gårdar Matproduktion 5 

kökspersonal + 
ledning  

30 aug 
Studiebesök på 
KRAV-gårdar Matproduktion 10 

kökspersonal + 
ledning  

28 nov Nätverksträff Erfarenhetsutbyte 32 miljöansv.  

ELEVUTVÄXLING     

10 sept 
Elever från Spydeberg 
till Säffle Samvaro och lek - Träff 1 60 elever/personal x 

30 nov 
Elever från Säffle till 
Spydeberg Samvaro och lek - Träff 2 63 elever/personal x 

HÄLSA      

13-14 aug Föreläsning i Örebro Livskunskap 2 
A-B L + 
skolhälsopers.  

10 sept Fortbildning 
Väderingsmetodik; K. 
Snickars 43 

pedagoger+polis+
soc.  

11-12 sept 
Nätverksbyggande i 
Elofsbyn Värdegrund; K. Snickars 30 

pedagoger+polis+
soc.  

26 sept 
Föreläsning i 
Karlskoga Barn- och rörelse 2 

A-B L+ 
Folkhälsopers.  

28 sept 
Fortbildning/värdegrun
d 

Sekretess och 
anmälningsplikt 148 all personal  

16 okt 
Planeringsmöte med 
Säffle Folkhälsoråd Satsning på barn - rörelse 12 

Hälsopers. + 
politiker  

18 okt 
Genomförande av 
måltidens dag Matkultur  alla elever  

30 okt 
Fortbildning - 
värdegrund 

Sekretess och 
anmälningsplikt 166 all personal  

31 okt 
Fortbildning - 
värdegrund 

Sekretess och 
anmälningsplikt 150 all personal  

7 nov 
Säffle skolhälsa 
föreläser i Spydeberg Tjej- och killgrupper 80 

föräldrar i 
Spydeberg x 

29 nov 
Fortbildning - 
Höglundas barnskola 

"Samtal i ring" och 
avslappning 8 pedagoger  

Datum Aktivitet Innehåll Antal Deltagare 
Gem. 
aktivitet

          

Säffle/S
pydeber
g 

LÄGERSKOLA     

28-29 aug Lägerskola  Stärka social samhörighet 24 
Sundsborg åk.8 + 
lärare  
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SKOLGÅRDEN     

6-8 sept Fortbildning i Lund "Skapande uterum" 7 
lärare/fritidsperso
nal  

19 sept 
Föräldramöte - 
förskolan Solkatten Skördefest i Botilsäter 25 

föräldrar/barn/per
sonal  

SKOLSKOGEN     

2 okt 
Säffle fritids besöker 
Spydeberg Träff 2 - Arbetsmetoder 5 fritidspersonal x 

3 okt 
Skolträdgårdskväll i 
Långserud 

Höstning av trädgården + 
dammbygge 30 

föräldrar/elever/p
ersonal  

INFORMATION/ERFARENHE
TSUTBYTE     

21 sept Rektorskonferens Avstämning av projektet 12 skolledare  

8 okt 
A-B Lövhall 
föreläser/informerar 

Info Grön Uppväxt + 
miljö-tillväxt-ekologi 50 

studenter 
Mälardalens Hö  

5 dec A-B L föreläser  
Miljöarbete i 
skola/barnomsorg 30 

medl. Sfle 
Trädgårdsför.  

      

  
UNDER HT 2001 

TOTALT 996 deltagare  

      

      

      

Hela året 
Tjej- och killgrupper (berör 80 elever i åk. 6) har pågått under hela året, 
liksom skolskogen som klassrum.  
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STYRGRUPPSMÖTEN 
2001     

      
Datum Aktivitet Innehåll Antal Deltagare  
            

8 jan Möte i Töcksfors Avstämning/planering 6 Styrgruppen  

15 jan Möte i Töcksfors Avstämning/planering 6 Styrgruppen  

12 febr Möte i Töcksfors Avstämning/planering 4 Styrgruppen  

7-8 mars 
Möte på Mariaholm, 
Spydeberg Planeringsarbete 28 

all 
ledningspersonal  

2 april Möte i Töcksfors 
Planering av våren 
samarbete 2 Projektledare  

7-8 maj Styrmöte i Mattilla 
Planering - 
diskussioner 8 

Styrgruppen + 
ledn.  

14-15 maj Möte på Duse 
Planering - 
diskussioner 2 Projektledare  

17 sept Styrgruppsmöte Ansökan IR3 4 Styrgruppen  

11 okt Styrgrupp + EU Medfinansiering 10 
Styrgruppen + 
Länsstyrelsen 

22 okt Strygrupp 
"Prutning" + mervärde 
av samverkan 4 Styrgruppen  

      

      
Förutom dessa möten har kommunikation förts via telefon 
och internet.    
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3 Tidsplan framdrift 
 
 
 

= Gjennomført 
☯=    Påbegynt , følger 
framdriftsplanen 

=    Ikke aktivisert 
 

 

AKTIVITETER 2001  2002  2003 

2.1 Hälsofrämjande förskola och skola 
2.1.1 Värdegrund och samspel 

 
 

   
☯ 

 

Diskutera värdegrundsfrågor i styregruppen      
Utbilda all personal så att de får redskap för att i 
vardagssammanhang ledsaga barnen i samspelet med varandra 

• Seminardag i Spydeberg 
• (Selvhevdelsesgruppepersonal-erfaringsutvekslingsmøte) 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

Genomföra utbildningar i EQ – känslans intelligens, 
värderingsmetodik, sekretess (lagstiftning och förhållningssätt) 
och anmälningsplikt. 

• Lions Quest 

  
 
 

 

  
 
 

 

 

      
2.1.2 Barn som behöver mera      
Genomföra baskurser, teorier/metoder, om olika handikapp, 
DAMP, Tourette m.fl. 

• Kursopplegg med Når allting er prøvd. Hva så? 
• Erfaringsuveksling mellom grupper i begge kommunene 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

Genomföra kompetenshöjande kurser för bättre livskvalitet, 
folkhälsa, och kommunikation. 
 

     

Arrangera träffar för personal inom skolhälsovården, IFO och 
TP-tjensten. 

• Spiseforstyrrelser-felles erfaringer etter kartlegging 
Genomföra gemensamma utbildningar om förebyggande arbete 
beträffande ätstörningar och droger. 
Vurdere felles kursdag? 

   
 
☯ 

  

      
2.1.3  Språkets betydelse      
Genomföra kurser i förhandlingsmetodik och konflikthantering 

• Eget språkprosjekt vurderes 0-16 år 
    

 
 

Erfarnhetsutbyte avseende olika uttrycksmedel, god litteratur, 
rim och ramsor 

     

      
2.1.4  Kulturens betydelse för skapandet av egen identitet      
Personal med ansvar för kultur skall uppmuntras till och ges 
möjlighet att delta i kompetenshöjande kurser inom eget 
fackområde. 
 

     

Erfarenhetsutbyte och exkursioner skall genomföras.      
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• Elevutveksling og kulturinnslag forsøkes koples ? 
• Samspillprogram  

  
 

      
2.1.5  Inneklimat – fyskiskt och psykiskt      
Tvärsektoriellt samarbete och kompetensutbyte. 

• Studiebesøk og erfaringsutvekslingsdag ang. ventillasjon 
og inneklima, allergier (Spydeberg til Säffle) 

  
 

 

 
 

  

Personal på allergiavdelningen skall erhålla kontinuerlig 
utbildning inom området 
 

     

      
2.2  Matkultur och matmiljö      
Öka kunskapen hos all personal när det gäller anorexia/bollemi.. 

• Lærerkurs 
 

 
    

Kurs i sensorik: Mat för ögat och gommen.      
Kurs i näringslära för personal som ansvarar för mat.      
Genomföra kurs "Vegoriaskolan" vegetarisk matlagning 

• Dagskurs foransatte i  skolefritid og heimkunnskap 
   

 
  

Studiebesök på ekologiska gårdar 
 

     

Erbjuda kurser till all personal som har matlagning inom sitt 
arbetsfält 

     

Inbjuda våra grannkommuner i regionen till våra gemensama 
utbildningar i mån av plats.– spridningseffekter 

     

      
I samarbeide med næringsmiddelkontrollen gjennomføre 
spørreundersøkelser omkring barn og unges matvaner. 

• Ny undersøkelse i Säffle 

     
 

 
      

2.3  Grön uppväxtmiljö och Agenda 21 
2.3.1  Utemiljö, skolskog, folkhälsopark och lägerskola 

     

Genomföra utbildningsdagar i utepedagogik tvärs över gränsen. 
• Skogen i skolan 12-13 juni Duse  

 
 

  
 

  

Fortsätta samarbetet med "Skogen i skolan", universitetet och 
andra motsvarande organisationer. 

• Elevutveksling- skogdag 10-11 åringer mai-5kl 
• Elevutveksling skogdag 8-8 åringer, 3kl 

 
 
 
 

  
 

 
 

  

Tillsätta en grupp som arbetar med kreativa och pedagogiska 
rörelsebanor. 
 

     

Använda föräldrarna som en r?esurs i utvecklingsarbetet 
• Foreldre/pappaKurs/Liss fisketur? Naturopplevelse? 

Elovsbyn? 

     

      
2.3.2  Agenda 21      
Miljöansvarig på varje förskola/skola skall kontinuerligt erbjudas 
utbildning inom Agenda 21. 
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• Utveksling av kommunenes LA21 planer  
Nätverken i miljö skall träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte. 
• Et treff per halvår 
• Grøntflaggerfaring utveksles mellom skoler og barnehager 
 

   
 

 
 
 

 
 

Vid Bygdation, utveckling og förändringsarbete skall ta del i 
varandreas erfarenheter innom miljøområdet 

• Ekskursjon til ventillasjonsanlegg ved barnehage i Säffle 

   
 

 

  

      
2.3.3 Trafiksäkerhet      
Ge möjlighet för berörd personal att varje år delta i 
trafiksäkerhetskurser arrangerade av externa organisationer som 
Vägverket, Trygg trafik m.fl 
 

     

Initiera och genomföra Eko-driving-utbildning för de 
personalkategorier som kör mest i tjänsten. 

• Kurs i Spydeberg med instruktør fra Säffle 

     

Delta i landsomfattande trafiksäkerhetsaktiviteter för skolor och 
familjer. 

• Erfaring med familienes sykkeldag utveksles 
• Trafikksikkerhetsplaner utveksles 

 

    
 

 
 

 

Initiera kurser i Eko-driving för så många som möjligt av 
kommunernas innevånare 

     

      
2.4  Information      
Projektledarna skall ges möjlighet till kompetensutveckling när 
det gäller informationsarbete 

• Kurs vurderes/Webside. 

     

Information i samband med ledarsamlingar i kommunen 
• Møte med rektorer og barnehageledere 

Kommunens virksomhetsledere 

   
 

  

Styrgruppen har det övergripande informationsansvaret      
• Etablera en hemsida på internet med hög kvalitet. Forslag 

Innen 08.04.02 
     

• Utarbeta ett gemensamt broschyrmateriel om projektet 
och delprojekten. Innen 08.04.02 

• Utarbeta och distribuera tilhverandre 
undervisningsmaterial. Temaundervisnin 

• Ta emot aktuella externa studiebesök. 
 

    
 

 
 

 

Samarbeidstiltak (medvirkning om resultater)      
      
Evaluering      
• Regnskapsrapporter timeregnskap      
• Statusrapporter      
• Sluttrapport      
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4 Informasjon 
 
I løpet av året har det vært mye utveksling av informasjonsmateriell/undervisningsmateriell 
for de pedagogiske virksomhetene. Dette har vært svært nyttig kanskje spesielt innenfor 
fagområdene skolehelse og naturfagene. 
Presseomtale i lokalpressen, se vedlegg. 
Felles informasjonsbrosjyre er laget. 
Brosjyrer for delområder er under utvikling 
Websider tilknyttet Spydeberg kommunes web sider er etablert, Se vedlegg. 
For øvrig vil informasjon om prosjektet bli videreutviklet i 2002. 
 


