
 

 
 

 
UPPROP TILL ALLA MEDLEMMAR, 
ALLA LOKALA, REGIONALA, 
NATIONELLA OCH 
INTERNATIONELLA NÄTVERKARE 

             

 

 

  

           Världen behöver en ny berättelse – låt  
                     oss vara med och bidra till den! 
 

 
 
 
 
Världen behöver en ny berättelse - 
Ekologisk hållbarhet och projekterande, där lusten och hoppet är 
starkt. 
 

Nu är vi igång! Reggio Emilia Institutets gemensamma arbetsinriktning Hållbar framtid 

tillsammans med förskolor och skolor över hela landet har påbörjats! Utifrån 

medlemsdiskussionerna under v. 38, där det också blev tydligt att mycket arbete med frågan 

redan pågår har styrelsen beslutat att denna inriktning ska ske i en öppen och inbjudande 

form. Institutet har vuxit fram genom nätverk, en styrka som vi nu ytterligare vill förstärka! 

Reggio Emilia Institutets medlemmar och alla nätverkare ska få möjligheter att delta i arbetet 

för en hållbar framtid genom dialog i lokala och regionala nätverk över landet, med stöd från 

Institutet Alla behöver samarbeta i dialog för våra barns och ungdomars framtid, för vår 

planets framtid, utifrån vår vision och gemensamma värden! Förskolans och skolans viktigaste 

uppgift är och kommer att vara att inge hopp och framtidstro och det ska det här arbetet 

genomsyras av. 
 

Hållbar utveckling kan ses ur flera dimensioner, t.ex. ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. Arbetsinriktningen kommer handla om ekologisk hållbarhet, men ekologi är 

beroende av andra dimensioner. Eftersom ekologisk hållbarhet inte kan ses isolerat kan därför 

förskolor och skolor naturligtvis även arbeta med t.ex. social och ekonomisk hållbarhet i 

relation till den ekologiska.  
 

Reggio Emilia Institutet startar under VT 16 en föreläsningsserie om hållbarhetens olika 

aspekter för att vi alla ska få viktiga kunskaper och kunna sätta vårt projekterande arbetssätt 



 

 

om ekologisk hållbarhet i ett sammanhang med de andra dimensionerna av hållbarhet. Den 

första föreläsningen äger rum den 4 februari (i Stockholm) (följ information på hemsidan).  

 

 

 
 
 
Vad är det då vi vill få igång ute på förskolor och skolor? 
 

 Våga sätta igång och göra! Smitta varandra, hitta på! 
 

 Dra in föräldrarna i arbetet på en gång! 
 

 Ge barnen och eleverna mer tid än tidigare, våga hålla i processerna – länge! 
 

 Arbeta med återbruksmaterial och mer naturmaterial, arbeta mer ute, undersöka ett 
material, t.ex. papper, under längre tid. 

 

 Gå in i arbetet via några språk som behöver undersökas närmare, t.ex. tecknandet 
och det digitala, eller dans, rörelse och det digitala – eller uppmana alla att själva 
sätta ihop innehållet med flera uttryck/språk. 
 

 Se till att försöka ”avgifta” förskolan och skolan, när det till exempel gäller olika 
material.  
 

 Se över maten på förskolan och skolan, sträva efter att övergå till ekologiska 
produkter, om ni inte redan gjort det. 
 

 Se över transporter till och från förskolan och skolan: Cykla, gå, eller använd 
kollektiva färdmedel så långt det är möjligt.  
 

 Läs gärna in er på lämplig litteratur om hållbarhet (en litteraturlista med förslag finns 
på Institutets hemsida). 
 

 Följ de föreläsningar med olika forskare och andra som Reggio Emilia Institutet 
ordnar (se hemsidan). Samt lokalt i Luleå de föreläsningar som Pedagogiska nätverket 
anordnar. Föreläsningar som anordnas kommer att ha fokus på Hållbar framtid 
 

 Samarbeta gärna med lokala Naturskyddsföreningar eller andra liknande 
organisationer. 
 



 

 

/Styrelsen för Reggio Emilia Institutet 


