Vårt engagemang - Tillsammans för en hållbar samhällsutveckling
Vi har valt att medverka med näringsliv, kommun och skola att tillsammans lära våra barn, deras familjer
om naturen och en hållbar livsstil!
Genom lokal samverkan med organisationer som har ett genuint miljöarbete har vi engagerat oss för att
ge ut Natur & Miljöboken till 2020 och 2 år framåt.
Natur & Miljöboken är ett faktagranskat, inspirerande och framförallt aktuellt läromedel i lärande för
hållbar utveckling samt natur- och miljökunskap. Vi arbetar tillsammans med organisationer som vill
medverka till en lokal hållbar samhällsutveckling.

Lustfyllt och möjligheter
Det talas mycket om hot mot miljön idag. Natur & Miljöboken vill
hellre tala om möjligheter. Att tidigt ge den uppväxande generationen
kunskaper om vår natur och miljö tror vi är ett oslagbart sätt att skapa
förutsättningar för en hållbar utveckling!

Boken är en gåva till barnen
Natur & Miljöboken är en gåva till varje barn och som de får behålla.
När läsåret är slut får eleven ta med sig boken hem, dp fortsätter samtalet
med barnets familj. Varje år kommer nya uppdaterade böcker i tryckt och
digital form.

LOKAL SAMVERKAN
Utgivningen av Natur & Miljöboken är endast möjlig genom samverkan mellan
lokala verksamheter inom kommun och näringsliv. Vi har nu valt att sprida vårt
miljöarbete externt till samhället och internt till våra medarbetare.

LÄROMEDELSSERIEN
Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6.
Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och
utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.
Natur & Miljöboken är kompatibel med miljömålen i Lgr 11 och fungerar både som ett
fristående läromedel samt som ett komplement till andra NO-material.

LÄRARHANDLEDNING
Lärarhandledningen innehåller färdiga lektionsupplägg som tar hänsyn till
ämnesöverskridande och temainriktad undervisning. Den innehåller också
fördjupningar, övningar och experiment.

VI ERHÅLLER BOKEN – TA DEL UTAV DEN
Vid utgivning som alltid sker till skolstarten av höstterminen kommer vi att erhålla
läromedelsserien. Den kommer vi att dela med oss av i vår organisation, för att
kommunicera vad vi medverkar till.

HUR FUNGERAR NATUREN?
HUR PÅVERKAS MILJÖN?
VAD JAG KAN GÖRA?
HUR KAN JAG PÅVERKA?

HÅLLBAR FRAMTID!

ÅRLIG UTGIVNING TILL 200 000 SKOLBARN & 17 000 LÄRARE
KLASSTÄVLING

Sigill på webb och sociala media

Årlig klasstävling arrangerad
med Miljömärkningen
Svanen, vi får ta del av
barnens teckningar.

Alla samarbetspartners får
medverka på böckerna med
sitt varumärke samt erhåller
sigill för webb och sociala
media

NYHETSBREV
Nyhetsbrev som vi kan sända
vidare till våra medarbetare.

Boken tas med hem
Efter att lärarna nått sina mål
i skolan tas boken med hem,
vi når medarbetares hem
med vårt budskap.

Digital bok
Varje bok finns digitalt att
hämta på AppStore och
Google Play.

Enklare intern utbildning
Våra läromedel är utmärkta
att använda för intern
kommunikation och
enklare utbildning.

Alltid lokalt förankrat
Vi får uppföljning på
användning och projektet
är 3-årigt och alltid lokalt.

Årlig undersökning
Vi får årlig återkoppling av
Natur & Miljöboken, hur
används läromedlet, antalet
barn och familjer som vi nått.

3 ÅRS ENGAGEMANG SOM LEDER TILL FÖRÄNDRING
SYNLIGGÖRS PÅ BOKEN
Vi medverkar med logotyp
och budskap som
kommunicerar
samhällsansvar och
miljöarbete.

BARNEN TAR HEM BOKEN
Vi är med och tar samhällsansvar och syns mot
familjer att vår arbetsplats agerar för en hållbar
framtid.

Marknadsför externt
Diplom & sigill
Diplom och sigill visar att vi
arbetar med hållbar
utveckling!

Vi visar upp vårt engagemang
i kundtidningar, nyhetsbrev,
årsredovisningar m.m.

Marknadsför på webben

Er medverkan leder till förändring

Vi erhåller ett elektroniskt
sigill och text om vår
samverkan. Marknadsförs i
social media och på vår
webbplats.

Att vår arbetsplats är med
och förändrar samhället och
engagerar oss i vår tids
viktigaste fråga är både bra
för organisationen och leder
till verklig förändring hos
barnen.

