Mariestad 2020-11-09

Välkomna till årets julgranspyntning 2020
Förra året pyntade förskolebarn inom Mariestads kommunområde julgranar som
verkligen höjde julstämningen i Esplanaden. Varje förskola fick varsin gran att
pynta. Det var väldigt uppskattat och vi har fått signaler om en önskad
fortsättning. Vi hoppas att ni vill vara med i år igen!
Aktiviteten har hållbarhetsfokus:
Ekologisk hållbarhet - därför att granarna ändå gallras bort och nu kommer till
användning. Ni jobbar också med nedbrytningsbart naturmaterial vid pyntningen.
Social hållbarhet - eftersom aktiviteten ger barnen en arena att visa det som de
har skapat. Många mindre aktiviteter blir något större tillsammans. Och inte minst:
barnens pyntade granar sprider glädje för alla generationer - något som kanske är
extra värdefullt i år med tanke på Covid -19 och den isolering som många upplever.
Vi gör aktiviteten tillgänglig för alla förskolor att delta i oavsett vart i kommunen
man bor. AME ombesörjer transport av granar till och från alla deltagande
förskolor.
Vi som samverkar är: barn, pedagoger, rektorer, chef för förskola och pedagogisk
omsorg, AME, Tillväxt Mariestad och Biosfärområde Vänerskärgården med
Kinnekulle.*
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PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT


Varje förskola har möjlighet att pynta varsin gran.


Pyntningen och dess upphängningsmaterial görs av
naturmaterial. OBS. Fäst pyntet extra ordentligt då det
ska klara av granförflyttning samt väder och vind ute i
mer än en månad.

Förskolans namn uppges på naturmaterial i år, t. ex
genom permanent skrift på en träbit som fästs ordentligt i
granen vid pyntningstillfället. (D. v. s vi använder inte plast).

ANMÄLAN
Alla verksamheter är med i år.
Obs nya datum!
Torsdag- fredag 12-13/11

Leveranser av granar.

Tisdag-onsdag 24-25/11

Upphämtning av er klädda gran.

AME kan tyvärr inte säga exakt dag eller tidpunkt för upphämtningarna.
Tisdag 12 januari 2021

Sista dag för er eventuella nedtagning
av ert pynt på er gran i Esplanaden.

Vi ser fram emot en härlig julkänsla av barnen i
Esplanaden i år igen! Så roligt att alla är med.
Varmt välkomna att höra av er om det finns frågor eller
funderingar.

Sofia Guldbrand
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
0501-39 31 96
sofia.guldbrand@vanerkulle.se
www.vanerkulle.se
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* BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE är ett av världens
modellområden för hållbar utveckling. Lidköping, Götene och Mariestads kommuner fick
utnämningen 2010 efter en gemensamma ansökan. Biosfärutnämningen fick vi bland annat
tack vare vår f antastiska natur, unika kulturarv oc h människor som engagerar sig i
hållbarhet och Agenda 2030.
MINI-AMBASSADÖRER I BIOSFÄROMRÅDET Önskar ni att barnen i 5-6-årsåldern
på er förskola får möjlighet att bli mini-ambassadörer i biosfärområdet? Det är helt i linje
med Läroplan (Lpfö -18) för förskolan och det kan enkelt kopplas till era pågående
aktiviteter som handlar om hållbarhet på olika sätt.
Vill ni få mer information så kommer vi gärna ut till er och berättar. Ni kan också läsa
mer här och se vår insp irationsfilm som finns längst ner på websidan:

https://vanerkulle.org/om-biosfaromrade/biosfarambassadorer/utbilda-miniambassadorer/
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