
Policy - Naturhänsyn 2022/2023
Genom vår verksamhet strävar vi efter att lära samtliga barn att respektera och älska naturen, och
därigenom värna den.

Vi skall föregå med gott exempel lokalt, vara vägledande i kommunen, och en förebild för barnens
medvetenhet om människans ansvar att värna den plats de lever med.

Ett av skolans övergripande mål för undervisningen är att eleverna ska utveckla ett sådant
förhållande till omvärlden att de ska vilja leva hållbart. De ska vara förberedda för och införstådda
med de ekologiska och kulturella utmaningar och möjligheter de ärver.

Föreningen är för sin verksamhet helt beroende av platsen på vilken vi befinner oss. En övervägande
del av vårt ansvar som förening är därför att tillsammans värna platsens fortlevnad.

För detta ändamål skall föreningens närvaro och verksamhet i Slussen och på Orust berika den
ekologiska och sociala mångfalden både inom fastighetsgränserna och i dess omgivningar, samt vara
en positiv och livgivande kraft på ön.

Vi strävar därför efter att ha ett minimerat klimat/miljöavtryck och att förankra vår verksamhet i den
lokala bygden, samt bidra till dess fortlevnad genom en strävan av att köpa de för verksamheten
nödvändiga  varor, tjänster och produkter från Orust.

Vid planering av en aktivitet skall strävan vara att:

● helt undvika eller minimera en koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (ex. fossila
bränslen,  metaller)

● helt undvika eller minimera en koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (ex.
kemikalier)

● helt undvika eller minimera en fysisk undanträngning av naturen (ex. avskogning, utarmning)

● helt undvika eller minimera strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, kompetens
eller opartiskhet.

Vi gör ovanstående på följande vis:

● Avlopp – vi är anslutna till kommunalt avlopp på skolan och använder kemikalier med minsta
möjliga påverkan på vattenkvalitet.

● Djurhållning - höns, ankor, kaniner, får. Samt hundar för elever i behov av stöd.

● Energi – Grön el, solceller, vindkraft, energisparande åtgärder.

● Hantverk – Kolmila, timring, vävning, stickning, återbruk, ullberedning, etc.

● Inomhusmiljö – Växter, dofter, etc.
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● Jordmån – vi berikar jordens bärkraft genom kompostering, plantering, varsamhet och
utbildning

● Kemikalier – Ekologiska rengöringsmedel, parfymfria, fosfatfria, allergitestade

● Kompostering – vi komposterar allt organiskt material som blir över från matlagning,
trädgårdsskötseln och annan verksamhet

● Kost – ekologisk, häroldlat och närodlad, som gynnar småbönder och lokala
odlingsinitiativ.

● Trädgård – en mångfald rik (insekts tilldragande växter), pedagogiskt tillämpad och
med grönsaksland på förskolan.

● Skolmaterial - Skall vara av god kvalitet och en hållbar profil

● Vatten – Vi lär barnen om havet och dess liv, genom segling på skolan, vattennära aktiviteter,  kost
från havet i den mån det är förenligt med policy. Vi värnar färskvattnet genom  vattensparande
åtgärder som snålspolning, sparande av regnvatten, etc.

● Återanvändning/reparation–vi återanvänder material i så stor omfattning som möjligt. Vi  söker
en balans mellan ekonomi och natur och reparerar i samtliga fall då detta är möjligt.

● Återvinning - Föreningen återvinner enligt Orust kommuns regler. Skolbarnen sköter själva sin
återvinning under alla skolår.

● Skog – Barnen vistas i skogen på förskola och fritids samt genom skolaktiviteter som  kolmilning,
timring, etc. De lär sig den historiska betydelsen av naturen på Orust, och vikten  av att värna
den.

● Entreprenader–vi anlitar så lokala entreprenörer som möjligt, i syfte att främja lokal
samverkan, minimera transporter för hänsyn till både föreningens ekonomi och den lokala
naturen

● Nybyggnation och renovering av lokaler, vi använder material med minsta möjliga påverkan på
miljö och hälsa. Där betong, spånskivor, plast etc kan ersättas görs det om jämförbar
hållbarhet och funktion kan uppnås.

● Utbildningen skall i varje avseende sträva efter att upplysa om möjliga handlingsalternativ  som
går i linje med denna policy.
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