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Det var barnen som
stod i centrum när håll-
bara veckan inleddes i
lördags. 
– Priset för hållbar
framtid 2010 går till
barnen på Skogs -
grinden, säger kommu-
nalrådet Pelle Pellby
(S).  

I lördags invigdes hållbara
veckan med en stor ekomark-
nad i Kinna centrum. I sam-
band med detta riktades upp-
märksamheten särskilt åt
årets vinnare för hållbar
framtid – förskolan I Ur &
Skur Skogsgrinden i Skene. 

– Det känns bra att dela ut
priset för fullmäktige har
sagt att vi ska sikta på en
hållbar utveckling, säger

kommunalrådet Pelle Pellby
(S) när han överlämnar priset
till barnen på förskolan. 

Det nyinstiftade priset till-
delas barnens miljöengage-
mang  som utgör en naturlig
del i vardagen och som spri-
der sig också till föräldrarna.

– Detta är en bekräftelse att
det vi gör med barnen är rätt.
Det känns roligt och barnen
är än mer involverade i pla-
neringen av vårt arbete, säger
pedagogen Karin Svenneby
glatt. 

Enda förskolan i Mark
Miljötänkandet utmärker för-
skolan och redan sedan star-
ten för elva år sedan har det
varit ett givet inslag.
Personalen har varit Fair -
trade ambassadörer i flera år
och alla hjälps åt med att sor-
tera avfall och kompostera.

Ma ten lagas dagligen på
plats med ekologiska, när-
producerade och rättvise-
märkta råvaruresurser.
Pedagogiken bygger på att
barns behov av kunskap,
rörelse och gemenskap sker
genom vistelse i naturen. 

Som enda förskola i Mark
hissades nyligen grön flagg
från miljöstiftelsen Håll
Sverige Rent. Certifieringen
resulterar i arbete kring temat
hälsa och livsstil. 

– Arbetet pågår hela tiden.
Nya mål sätts upp och det
blir inget stopp, säger hon
och visar upp en rad olika
teman som ska avhandlas
med tiden.  

På frågan om de rekom-
menderar andra förskolor att
bli miljömedvetna och grön
flagg-certifierade kommer
svaret snabbt. 

– Givetvis! Men det är vik-
tigt att alla i personalen brin-
ner för samma sak, säger
Karin Svenneby och får med-
håll av kollegorna Susanne
Seiboth och Ann-Helene
Jegerås.

Designat själva
Ekomarknaden lockade ett
30-tal utställare som visade
upp allt från kläder, inred-
ning till olika energival. UF-
företaget Baleco, som består
av elever från gymnasiet,
passade på att visa upp sin
affärsidé. 

– Vi har tagit fram en mil-
jövänlig filt som Ekelund i
Horred har producerat, säger
Fanny Bodin och håller upp
filten som går i svarta och
gråa toner. 

Designen har koppling till
hembygden, varför kommu-

nens vapensköld har fått vara
i fokus. 

– Vi inspirerades av veteax
som finns på skölden och tol-
kade den på vårt eget sätt,
säger Britta Gustafsson.  

Kombinationen bambuvis-
cos och bomull gör att filten
håller sig fräsch, förklarar
tjejerna. 

– Den blir antibakteriellt på
samma sätt som Ekelunds
disktrasa håller sig fräsch,
säger Fanny Bodin. 

Några beställningar har
redan gjorts och nu satsar tje-
jerna på att synas än mer. 

– Vi ska ha fler exemplar
med oss för vi ska ut på
marknader, säger Fanny
Bodin. 

Förra årets och årets Mullebarn på I Ur & Skur Skogsgrinden i Skene fick ta emot förskolans pris när årets vinnare i hållbar framtid korades i  lördags. Barnen
går i spetsen för hur miljötänkandet kan vara en naturlig del i vardagen – för såväl stora som små. Foto: Carolina Bergkvist

En av landets 190 I Ur & Skurförskolor finns i Skene. I helgen prisades barnen och personalen
på förskolan, till ledarna Susanne Seiboth, Karin Svenneby och Ann-Helene Jegerås förtjusning.  

Britta Gustafsson och Fanny Bodin är några i UF-företaget
Baleco som tillsammans med Ekelund tagit fram en specialde-
signad och miljövänlig filt. 
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