Hållbarhetstanken

Det finns ett hållbarhetstänk rakt igenom hela föreningen och
verksamheten. Vi har under flera års tid arbetat med temat Hållbar
framtid där vi arbetar med förbindelser i naturen och med meningsfulla
sammanhang för barnen. Vår relation till naturen förändras. På
BarnCompaniet får barnen arbeta med verklighetsnära frågor som de
själva initierar och genom att pedagogerna fångar upp barnens intressen
och kopplar det till miljö och livsfrågor styrs arbetet mot lärande för
hållbarhet. Barnen är vår framtid, de nya vuxna medborgarna. Det är nu
vi måste grundlägga ett etiskt och relationellt förhållande till skogen och
naturen samt de demokratiska värderingarna. Det bästa sättet att utbilda
för demokrati är genom demokrati. Kockarna i köket handlar närodlat,
närproducerad mat, de serverar vegetariskt eller veganskt 1-2 gånger i
veckan. Det mesta är ekologiskt och kravmärkt. Matsvinnet är i stort sätt
noll. Barnen arbetar med mat på olika sätt, sår, odlar och förädlar på
olika sätt. Varmbänkar och odlingslådor blandas med annat material ute.
När det skördas tar barnen in det till köket för förädling. Det
projektinriktade förhållningssättet stödjer hållbarhetstänket genom att det
jobbas i långa processer på många olika sätt. Barnen får en relation till
det de jobbar med vilket också stödjer tanken om hållbart lärande.
Barnen tar med sig det de lär sig på förskolan hem till sinafamiljer som
sedan sprider det vidare. Vi jobbar för ett hållbart lärande och en hållbar
framtid på alla plan. Styrelsen, medlemmarna och verksamheten jobbar
tillsammans mot gemensamma mål och värden där demokrati och
delaktighetsvärdet är starkt. Väktarklubben är en klubb som startades av
femåringarna som slutade på förskolan inför ht-19, stafettpinnen har
tagits över av förskolans nuvarande fyraårsgrupp. De behandlar frågor
som rör älgjakt, hur skyddar man skogen från kalhyggen, får man hugga
ner träd, skogens betydelse för djuren och hur skyddar vi djuren mot
skräp och älgjägare.

