Tema: Miljö & klimat
09.00 – 09.15

INTRODUKTION TILL DAGENS WORKSHOP
Genomgång av dagens program och vad vi kan förvänta oss för resultat (ex. lära
oss om vad vi själva kan göra för att minska vår påverkan på miljön).

09.15 - 10.00

TEORI
PPT: “03 MILJÖ & KLIMAT.ppt”

10.00 – 10.15

SKOGSPAUS
Paus utomhus om vädret tillåter. Gå två och två och berätta för varandra om vad
ni gör i er familj för miljön och vad ni mer skulle kunna göra.

10:15 – 10.45

ORD/BEGREPPSDISKUSSION
Gå igenom ord/begreppslistan i grupp, och lägg till egna ord/begrepp som
är svåra att förstå. Avsluta med en gemensam diskussion, vilka svåra begrepp
fastande ni på? Lärde vi oss något nytt? Osv.

10.45 – 11.45

WORKSHOP: MILJÖINNOVATION/UPPFINNING
Kom tillsammans på idéer till lösningar på avfallsproblem.
1. Hitta ett problem/behov (ex. många sopsorterar fel, många köper nya kläder
varje vecka, det är för mycket plastförpackningar i affärerna).
2. Kom på idéer på hur en produkt eller tjänst skulle kunna lösa problemet.
3. Välj en idé och beskriv den.
4. Vad skulle konsumenterna (vi) tjäna på lösningen?
5. Vad skulle miljön tjäna på lösningen?
6. Om det finns tid, rita och beskriv idén/uppfinningen och hur den fungerar.

11.45 – 12.00

AVSLUTNING OCH SUMMERING
Kort sammanfattning om vad dagen innehållit och vad vi lärt oss. Avslutas med
10 minuters reflektion där alla enskilt får skriva ner eller rita idéer jag fått under
dagen till vad jag är sugen på att göra/hitta på i naturen.

MÅL:
Ökad kunskap om miljö och klimat och idéer på
vad jag och min familj gör idag för att värna om
miljön och vad vi kan bli bättre på.
Inblick i hur en affärsutvecklingsprocess kan se ut
samt testa på att affärsutveckla.

KLIMAT & MILJLÖ

KÖRSCHEMA

Tema: Miljö & klimat

PPT “03 MILJÖ & KLIMAT.ppt”

Powerpoint-presentation med teori och diskussionsövningar.
Sista sliden i presentationen presenterar Workshop-övningen.
Förberedelser: Se till att presentationen fungerar i din dator.

BEGREPP “03 MILJÖ & KLIMAT_BEGREPP.pdf” A4

Pdf med viktiga och svåra begrepp samt tom sida för egna begrepp/svåra ord.
Förberedelser: Skriv ut ett ex. per grupp.

LÄNKAR “03 MILJÖ & KLIMAT_LÄNKAR.pdf” A4

En Pdf med intressanta och nyttiga länkar till fördjupande information och övningar med fokus på barn.
Förberedelser: Läs igenom i förväg och lägg till information eller övningar om du hittar något intresssant.

WORSKHOPVERKTYG “03 MILJÖ & KLIMAT_INNOVATION/UPPFINNING.pdf” A3
En Pdf som underlättar i affärsutvecklingsprocessen .
Förberedelser: Skriv ut ett ex. per grupp.

REFLEKTIONSKORT “03 MILJÖ & KLIMAT_REFLEKTIONSKORT.pdf” A4
Pdf där alla enskilt kan skriva eller rita ner sina reflektioner och idéer.
Förberedelser: Skriv ut ett ex. per deltagare.

ÖVRIGA FÖRBEREDELSER
WORKSHOP MILJÖINNOVATION/UPPFINNING
1. Samla exempel på andra smarta miljöuppfinningar som inspiration.
2. Var noga med att sätta rätt stämning; det finns inga dåliga idéer.
3. Ta fram pennor (gärna i färg), Post Its, tejp, saxar etc.

KLIMAT & MILJLÖ

ARBETSMATERIAL

