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Uppdrag och delmål
Enligt de mål som finns uppsatta i Piteå kommuns Klimat och energiplan (antagen 2010-12-20) ska
alla kommunens förskolor och skolor inneha utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 2020. Som
delmål är satt att hälften av enheterna ska ha ansökt om utmärkelsen senast vid utgången av 2014.
Denna delrapport innefattar perioden där delmålet ska vara uppnått.

För att beskriva läget har vi delat in enheterna i tre kategorier:
1. De som har beviljats utmärkelsen. För dessa gäller att ansökan ska förnyas efter tre år.
2. Inlämnade ansökningar. Dessa väntar på besked från Skolverket
3. Har påbörjat arbetet eller påbörjar arbetet mot utmärkelsen

1. Enheter som har utmärkelsen
Skolor:
Sjulnässkolan
Böle skola
Lillpite skola
Svensby skola
Rosvik skola
Sjulsmarks skola
Backeskolan
Strömnässkolan
Klubbgärds
skolan
Långskataskolan

(2013)
(2013)
(2013)
(2013)
(2014)
(2014)
(2014)
(2014)
(2014)
(2008,
förnyad
2011,
2014)

Förskolor:
Ostronet
(2008, förnyad 2011, 2014)
Ankaret
(2008, förnyad 2011, 2014)
Infjärdens förskoleområde (2013)
Norrfjärdens förskoleområde (2014)
Trädgårdens förskola
Solens förskola

(2014)
(2014)
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2. Enheter som har ansökt om utmärkelsen och väntar på besked
Hortlaxskolan 7-9
Solanderskolan 4-6
Solanderskolan 7-9
Munksunds skola f-3
Björklundaskolan f-3
Kullenskolan f-3
Öjebyn förskoleområde
Bergsvikens
förskoleområde
Solanderskolans
hörselklass,Språkslussen
ASP

3. Enheter som har påbörjat sitt arbete, eller inleder arbetet med
utmärkelsen, 2015
Bergsvikens skola
Backgård/Alter skola
Pitholmsskolan
Tallbacka
Mellangård
Norrbyskolan
Norrmalmskolan
Pite C. förskoleområde
Strömnäs
förskoleområde
Jävre/Blåsmark skola
Klubbgärdet/Munksunds
förskoleområde
Christinaskolan 7-9
Rönnskolan
Porsnässkolan 5-9
Jävre/Blåsmark
förskolor
Hortlax förskolor
Strömbackaskolan

Ht 2015
fortsätter
fortsätter
2015
2015

fortsätter
fortsätter
fortsätter
fortsätter
fortsätter
Vt 2015
fortsätter
fortsätter
fortsätter
Ht 2015
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Processtöd/ handledning
Under hösten har vi handlett utvecklingsgrupperna i Bergsvikens förskoleområde, Strömnäs
förskoleområde, Klubbgärdet/Munksunds förskoleområde, Hortlax förskoleområde, Blåsmark/Jävre
förskoleområde, Pitholmsskolan, Porsnässkolan, Hortlaxskolan, Solanderskolan, Munksunds skola,
Björklundaskolan, Kullenskolan, Christinaskolan, Solanderskolan 4-9, och Öjebyns förskoleområde.
Handledningen har endera skett genom besök i arbetsgrupper, introduktionsföreläsningar och/eller
skriftlig feedback.

Gymnasieskolan
Under hösten har vi inlett en dialog med gymnasieskolan inför deras arbete med ansökan.
Framförallt har vi haft utbyte med Magnus Larsson, som fått ett försteläraruppdrag med särskilt
ansvar för arbetet med utmärkelsen, och med gymnasiechef, Britta Dahlén.
Den 13 januari 2015 genomförde vi samordnare, tillsammans med Magnus och Britta, en resa till
Umeå för att lära mer om deras arbete kring hållbar utveckling. Vi fick ta del av ett rådslag om Umeås
framtid ur de ungas (gymnasieelevernas) perspektiv, arrangerat av kommunen och WWF. Dessutom
gjorde vi ett studiebesök på Dragonskolan, som är den gymnasieskola i landet som har haft
utmärkelsen under längst tid. På Dragonskolan fick vi träffa två pedagoger som har haft ansvar för
hållbarhetsarbetet ända sedan nittiotalet och varit framgångsrika i att implementera området, samt
ett par rektorer som varit särskilt delaktiga i arbetet med utmärkelsen.

Fortbildning
Under våren 2014 erbjöds inga gemensamma fortbildningsinsatser inom SFHU, framförallt beroende
på att det tidigt blev klart att vi i Piteå skulle arrangera en fortbildningsmässa under hösten och att
ett av tre fokusområden på mässan skulle vara hållbar utveckling. Den större fortbildningsinsatsen
fick vänta till hösten.
Den 27-28 oktober 2014 genomfördes för första gången Piteå Kunskapsfestival. Programmet inom
hållbar utveckling var stort och varierat, utifrån en önskan att täcka in så många aspekter av hållbar
utveckling som möjligt. Sammantaget hölls ett tjugotal föreläsningar och workshops kring HU, riktade
sig till förskola och skola. Det var exempelvis Utegården som lärmiljö med Gittan Mattson, Mat och
klimat, hur hänger det ihop? med Pär Holmgren, Det globala klassrummet med Mattias
Demiteriades, Tvärkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulturen med Madeleine Eriksson,
Energifallet med Johline Lindholm och Digitala lärarresurser och globala frågor med Ulf Jämterud.
Extra roligt var att vi i utvärderingarna kunde se att den föreläsning som fick festivalens högsta betyg,
alla kategorier, hölls av Monica Öhlund och Ulrika Sundström från fritids på Svensby skola. De
presenterade på ett konkret sätt hur man kan arbeta med hållbar utveckling på fritids.
Med ett totalt deltagande på över 800 personer, varav de flesta från Piteå kommun, konstaterar vi
att en mycket stor andel av kommunens pedagoger fick ta del av kvalificerad fortbildning inom
hållbar utveckling under 2014.
På FN dagen (24 okt) hade vi bjudit upp Livia Fränkel, Föreningen Förintelsens Överlevande, att prata
om ”Rasism, nazism och dess yttersta konsekvenser” för kommunens nior. Kvällen innan inbjöds
allmänheten att lyssna till föredraget. Vi gick ut med en särskild inbjudan till pedagoger och elever
som inte hade möjlighet att lyssna under FN-dagen. Arrangemanget, som var mycket uppskattat, var
resultatet av ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Samhällsförvaltningen.
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Fortbildning –Svalbard/Tromsö
Den 24-30/8, 2014, genomförde vi, Fredrik och Stefan, en egen fortbildningsresa till Svalbard via
Tromsö med stöd av medel från Sällskapet För Utbildningens Befrämjande (SFUB). Vi hade med
bistånd av Skolverket ordnat ett gediget program under resan med bland annat deltagande vid
föreläsningar kring klimatförändringar, exkursion med mätningar av permafrost och temperatur,
utfärd till glaciär, museibesök etc. Intrycken, dokumentationen och erfarenheterna från resan har
inte minst berikat våra introduktionsföreläsningar, men har även gagnat andra delar av vårt uppdrag
då vi fått större förståelse kring klimatförändringar och hur Piteå och Norrbotten kan påverkas av
dessa.

Nätverk
För att kunna ge ytterligare stöd till de förskolor och skolor som arbetar med ansökan, arbetar vi
aktivt med att skapa nätverk med personer, såväl utanför som inom vår kommun, som arbetar med
olika aspekter av hållbarhet. Målet är att förskolorna och skolorna ska kunna få hjälp i sitt arbete
med ansökan. Exempel på sådana tillgångar är kommunens samhällsutvecklare, hälsostrateg, PIREVA,
Reprisen, energirådgivare, jämställdhetsstrateg m.fl. Vi har även ett fortsatt gott utbyte med bland
annat Den Globala skolan, KNUT projektet, Energimyndigheten och Umeå Naturskola.

Parallella processer
Vid sidan av Skola för hållbar utveckling har tre andra projekt sjösatts under 2014, som var och ett
stärker arbetet med Skola för hållbar utveckling.

Giftfria förskolor
Våren 2014 beslutade fullmäktige att uppdra åt Utbildningsförvaltningen att upprätta en plan för
giftfria förskolor. I samarbete med miljöinspektör Marlene Sjölund och med hjälp av
Naturskyddsföreningen och Sundbybergs kommun, har en plan för giftfria förskolor sammanställts
och antagits av BUN.
I planen finns tydliga direktiv för vilka föremål som omgående ska rensas ut och vad som ska bytas ut
på längre sikt. Till detta kommer rutiner för städning och hantering av farligt avfall att ses över.
Förutom information om hur utrensningen ska ske så kommer varje förskola att ha en representant i
en grupp som ansvarar för giftfria inköp. Under våren 2015 kommer ett antal utbildningstillfällen
tillsammans med inköpsavdelningen att hållas. Där kommer deltagarna att lära sig att ställa krav och
handla inom kommunens avtalskatalog. Dessutom kommer gruppen att fortbildas kring de farliga
substanser som finns kring barnen, samt lära sig att identifiera såväl lämpliga som olämpliga föremål.
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Sortering i förskola och skola
Den 10 november 2014 tog Kommunstyrelsen ett beslut att anslå 350 000 till införandet av sortering
i kommunens förskolor och skolor. Målet på sikt är att samtliga förskolor och skolor i kommunen ska
sortera sitt avfall.
Ett mål om sortering i skolan har funnits sedan 2010 i kommunens avfallsplan och enligt planen skulle
sorteringen vara införd 2014. Arbetet har dock blivit försenat och tidigt konstaterades att flera
förvaltningar måste samarbeta för att planen ska kunna genomföras. Sedan 2012 har en arbetsgrupp
existerat med representanter från Utbildningsförvaltningen, Fastighetskontoret, Samhällsbyggnadsenheten och Pireva. Gruppens mål har varit att ta fram en plan och en arbetsgång för införandet av
sortering i förskolan och skolan. Övergripande handlar det om att våra barn och unga tidigt ska lära
sig sortera sitt avfall och att detta ska understödjas genom ett system med liknande sorteringskärl
med samma symboler från förskolan och hela vägen upp till och med gymnasiet. Under 2014
påbörjades ett pilotprojekt på Solanderskolan där papperskorgar i klassrum, arbetsrum och
korridorer, tagits bort och ersatts av sorteringsstationer och vägghängda sorteringskärl. Projektet
kommer att utvidgas under 2015 till att innefatta ytterligare två rektorsområden.

Genomförandeplan för mångfaldsarbete
Under det gångna året har vi även varit delaktiga i det övergripande
arbetet med att skapa en mångfaldsplan för Piteå kommun. Detta
arbete har legat som grund för arbetet med att ta fram en
genomförandeplan för mångfaldsarbete inom förskolan och skolan.
Planen går ut på att tre förskolor och tre skolor, vilka lyft fram
mångfaldsarbetet i sitt arbete med Skola för hållbar utveckling, får
möjlighet att ytterligare fördjupa och utveckla sitt mångfaldsarbete med
hjälp av extern kompetens i form av processtöd och föreläsningar.
Tanken är sedan att dessa enheter ska vara resurser i att sprida goda
exempel över kommunen.

Slutligen
Sammantaget kan vi konstatera att arbetet med Skola för hållbar utveckling har löpt över
förväntan där det uppsatta delmålet uppnåtts med god marginal. Bland skolorna har 69 %
utmärkelsen eller har ansökt om den. Motsvarande siffra för förskolan är 55 %. Samtliga förskolor
har fått introduktion till arbetet med Skola för hållbar utveckling av oss samordnare. De utmärkta
enheterna får en fasadflagga med utmärkelsens logotype att fästa på fasaden, för att utåt visa att
man fått utmärkelsen. Vi kan också se att ett antal parallella processer, liksom en ökande
medvetenhet hos personalen om hållbarhetsfrågornas betydelse, bidragit till ett ökat intresse och
engagemang kring dessa frågor ute på våra förskolor och skolor.

Fredrik Marklund och Stefan Bergmark
Samordnare Skola för Hållbar Utveckling.
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