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Inledning 

REturen är ett kreativt återvinningscenter, dit pedagoger kan komma med barn och elever för att få 

material och inspiration till nya kreativa arbetssätt på ett visst tema, som de arbetar med på sin 

förskola eller skola. 

REturen erbjuder även workshops, där restmaterial som skänkts av olika företag får nytt liv och nya 

användningsområden, bland annat med hjälp av digitala verktyg.  

REturen ger förutsättningar för pedagoger och elever att utforska och utvecklas tillsammans. Här har 

alla besökare något att lära och något att ge.  

Den här rapporten sammanfattar vad REturen är, hur verksamheten är organiserad och dess 

ekonomiska förutsättningar. Rapporten visar även på vilken nytta verksamheten skapar för sektor 

utbildning i Norra Hisingen och innehåller tankar om verksamhetens framtid.  
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Bygger på långsiktigt samarbete med 
Italien 

Sedan 1980-talet har förskolorna i Kärra arbetat med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi. De senare åren har stadsdelen Norra Hisingens förskolor och nu även skolor samarbetat med 

de kommunala förskolorna i Bassa Reggiana. Arbetet är förankrat hos såväl politiker som chefer och 

medarbetare inom förskola och skola. Samarbetet har inneburit en rad utvecklingsprojekt och även 

studieresor till Bassa Reggianas förskolor. 

Sektor utbildning har framförallt tagit intryck av det italienska kvalitets- och utvecklingsarbetet, men  

även synen på barns lärande och inneboende förmågor, möjligheter och rättigheter, som behöver 

genomsyra förskolans arbete i alla led.  

En annan viktig lärdom har gjorts kring de pedagogiska miljöerna, som är byggda efter barnens ålder, 

intressen och delaktighet. Miljöerna är rika på material som inte är ”färdigtänkta” utan där barn genom 

sitt utforskande vidgar det lustfyllda lärandet och leken. Miljöerna på förskolorna i Italien fungerar 

som ett viktigt komplement till hemmiljön. I Bassa Reggiana används bland annat 

återvinningsmaterial, som hämtas på Remida center
1
. Med stor inspiration från det arbetssättet startade 

sektor utbildning det kreativa återvinningscentret REturen.  

Bidrar till hållbar utveckling 

REturens verksamhet bidrar till att öka lärande för hållbar utveckling genom arbetet med 

hållbarhetsfrågor ur såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt perspektiv. 

På REturen kan förskolor och skolor hämta och lämna överblivet material som annars skulle ha 

kastats. Materialet är rest- och spillmaterial från olika företag som REturen sökt upp och skapat 

samarbete med. Genom att ta tillvarata material som annars skulle ha slängts minskar 

avfallsmängderna och påverkan på miljön. Tanken är också att verksamheternas utgifter för 

materialinköp ska minska när de använder återvunnet material som lek- och lärmaterial.  

REturens verksamhet bidrar till en ökad kunskap och förståelse för kretslopp och cirkulär ekonomi. 

Här anordnas studiedagar, workshops och olika träffar, till exempel mellan nätverk i stadsdelen.  

Genom kompetensen och materialet som finns på REturen kan pedagoger och barn mötas och arbeta i 

en kreativ lärmiljö och med hållbarhetsfrågor. Den kreativa miljön fungerar även som en inspiration 

för utveckling av verksamheternas egna pedagogiska miljöer. Att ta ett samlat grepp för att öka 

miljömedvetenheten hos våra barn och unga och inte minst hos oss själva, är en viktig handling för 

framtiden. En framgångsfaktor i det arbetet är att se vårt avfall som en resurs och att värdera och ta 

reda på mer om materialet och eventuella förekomster av farliga kemikalier.   

                                                      

1
 Remida är ett kreativt återvinningscenter som startade i Reggio Emilia 1996. Namnet kommer av MIDA, en 

gud i den grekiska mytologin. Allt han rörde vid blev till guld. 
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REturens verksamhet bidrar med att bygga broar mellan olika aktörer i vår stadsdel, inom 

förvaltningen, mellan förskola-skola och i samhället till företag. REturen skapar värde för Daglig 

verksamhet genom att tillföra verksamheten meningsfulla arbetsuppgifter. Brukarna är en viktig länk i 

att sortera, bearbeta och skapa med material som kommer till REturen. De har också en viktig roll i att 

hämta material på företagen och köra det både till REturen men också från REturen ut till förskolor 

och skolor. Centret är en positiv arena för medborgare att mötas på där våra yngsta medborgare har en 

självklar plats.  

På REturen sker lärande som ger avtryck på miljön, människorna och framtiden.  

Arbetar med IT som material 

På REturen kan traditionella material för skapande, möta de digitala. Här används rest- och 

spillmaterial tillsammans med IT. Med hjälp av tekniken får vi fler möjligheter att utforska och 

omforma rest- och spillmaterialet i kreativa processer. Det ger möjlighet att inte bara konsumera 

analoga och digitala produkter, utan att kunna skapa, förändra, bygga vidare på och ge uttryck för 

idéer genom eget skapande. I takt med samhällets digitalisering uppstår nya behov av skapande 

kunskaper. I skolan lär vi oss att både läsa och skriva text. Vi lär oss att uppleva musik, men också att 

skapa den. I samma mening behöver vi inte bara lära oss att konsumera teknologi, utan också 

producera den. Ett exempel som kan nämnas är när elever kommer till REturen för att bygga och 

programmera Quirkbots, en programmerbar robot som kan styra ljus, ljud och rörelse, och 

inkorporeras i olika konstruktioner för att exempelvis få dem rörliga. Detta ger möjlighet att 

experimentera och skapa med olika material, lösa konstruktionsproblem och reflektera över de 

kommunikativa, språkliga aspekterna av kod och programmering. 

 
Programmering av Quirkboats, workshop på utvecklingsmässan för förskola skola. 

En del i Göteborgs Stads miljöprogram  

Det prioriterade miljömålet ”resurshushållningen ska öka” har sedan flera år tillbaka funnits med i 

stadens budget. En av åtgärderna i Göteborgs Stads miljöprogram 2015 var att utreda möjligheten att 

starta upp ”ReMida” - ett kreativt återvinningscenter. Något som även stod med i Norra Hisingens 

Budget för 2014. Huvudsyftet med en sådan verksamhet skulle vara att utgöra stöd för stadens 

pedagoger i arbetet med lärande för hållbar utveckling. Ett kreativt återvinningscenter bidrar till att 

skapa förståelse för naturens begränsningar och möjligheter, samt uppmuntrar till kreativitet och 

innovationsförmåga. Det gör våra barn bättre rustade för framtiden som förändras i allt snabbare takt. 

Åtgärden ligger i linje både med målet i Stadens budget att resurshushållningen ska öka samt förslaget 

till klimatstrategiskt program att förebygga avfall och främja återvinning samt satsa på hållbara 

aktiviteter.  
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Sektor utbildning i Norra Hisingen sökte och fick medel från miljöförvaltningen för att starta upp ett 

kreativt återvinningscenter med inspiration från Remida center i Italien. En mötesplats där förskolor 

och skolor kan arbeta tillsammans, utvecklas och lära i ett sammanhang som gynnar social, ekonomisk 

och ekologisk hållbarhet. Centret skulle vara en självklar mötesplats för närsamhället och för olika 

grupper inom stadsdelens verksamheter. Det skulle finnas möjligheter att samverka med olika aktörer 

kring hållbarhetsbegreppet och i pedagogiska frågor. Det skulle bygga på samverkan med olika 

aktörer kring hållbarhet och återbruk och ha en pedagogisk didaktisk ingång till hur man kan koppla 

ihop kreativa estetiska processer med It som material.  Det skulle också vara en arena för delarkultur 

där lärare i förskolan och skolan kunde mötas i nätverk, ha utställningar och workshops. 

Kommunikation 

Under 2014 pågick arbetet med att undersöka möjligheterna att starta verksamheten, hösten 2015 

startades den upp. I inledningsfasen arbetade projektet mycket med intern förankring. Ambitionen var 

att skapa delaktighet och engagemang för verksamheten. Sektorsledning och en arbetsgrupp satte stort 

fokus på muntlig kommunikation och arbetade med att kommunicera syfte och mål med REturen. 

Detta skedde i olika personliga möten med prioriterade målgrupper inom förvaltningen, men även med 

andra målgrupper som hade identifierats som viktiga för att lyckas med projektet, till exempel företag. 

En arbetsgrupp med förskolechef, rektor, förskollärare, pedagogistor och verksamhetsutvecklare 

planerade och genomförde de olika stegen i startprocessen. 

Vid sektorns årliga utvecklingsmässa för alla chefer och pedagoger fanns en utställning om REturen 

med information och inspiration. Arbetsgruppen fanns på plats för att kunna berätta om REturen och 

svara på frågor om verksamheten. På mässan lämnades namnförslag som resulterade i att REturen fick 

sitt namn.  

När verksamheten väl hade kommit en bit på väg kommunicerades mer i digitala kanaler. Interna 

huvudkanaler för digital kommunikation är Hjärntorget och intranätet.  

REturen har också arbetat med pressmeddelanden, vilket har resulterat i att stadens egen nyhetssajt, 

Vårt Göteborg, lokaltidningar som Direktpress, Backa Kärra tidning samt Pling och Horisonten skrivit 

om REturens verksamhet.  

Andra kanaler som REturen använder är goteborg.se, sociala medier, som Instagram, blogg, Twitter, 

Facebook och Youtube samt trycksaker som foldrar, affischer, vykort, kapaskivor, roll-ups, vepor med 

mera. Samtidigt som REturens kanaler blivit mer digitala, så är de interna möten väldigt viktiga, för att 

förankra och utveckla verksamheten, till exempel möten i linjen med sektorledning, områdesledningar, 

arbetsplatsträffar samt möten i styrgrupper, projektgrupper, workshops, nätverksträffar, pedagogiska 

caféer, studiebesök med mera. 

Lokal 

Då lämplig lokal skulle sökas så var målet att den skulle vara centrerad i stadsdelen för att öka 

förutsättningarna för tillgänglighet. På Selma Lagerlöfs torg låg många lokaler tomma. Bland annat en 

stor banklokal som motsvarade kraven på lokal för verksamheten till exempel, stor yta för workshop 

och nätverksträffar, gott om förvaring, ett mörkt rum där man kan arbeta med ljus och mörker, 

kontorsrum, toalett och kök. Verksamhetens placering passade också in förvaltningens satsning att 

levandegöra torget under pågående ombyggnation. Lokalen renoverades och rustades upp med 

inventarier som enkelt kan förflyttas till ny lokal vid behov. 
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Rekrytering 

I rekryteringsprocessen har områdeschef förskola och verksamhetsutvecklare arbetat. Vi beslutade att 

rekrytera en heltid projektledare och en halvtidstjänst miljöpedagog/atelierista. Båda med 

lärarutbildning, goda estetiska kunskaper, erfarenhet i att hålla workhops, stor materielkännedom, it – 

kunskaper, kunskap och erfarenheter av Reggio Emilia filosofin. 

Nätverk och studiebesök inspirerar till 
fortsatt arbete 

REturen deltar i nätverk med andra kreativa återvinningscenter runt om i Sverige. Verksamheten 

deltar också i ett nätverk tillsammans med Miljöförvaltningen för att stötta och inspirera intresserade 

verksamheter. Ett annat nätverk som REturen deltar i är projektet Makerspace i skolan som stöds 

av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, projektet löper under 2015-2018. REturen har även 

regelbundna öppet hus och tar emot nationella och internationella studiebesök. Det finns ett stort 

allmänt intresse av REturen och en önskan att skapa liknade platser. REturen vill bidra till att stötta att 

nya kreativa återvinningscenter bildas.  

Samarbeten och projekt  

En viktig samarbetspartners är daglig verksamhet som hjälper REturen att transportera material till och 

från olika verksamheter, köra ut till skolor och förskolor och tillverka produkter som namnskyltar, 

iPadfodral med mera. Arbetstagarna på Daglig verksamhet hjälper även till med bearbetning samt 

omformning av olika material som REturen får in. Det kan handla om att kapa och slipa trämaterial 

eller tillverka mattrasor av tyger. Samarbetet gör att daglig verksamhet inte behöver köpa in lika 

mycket material till sina olika verksamheter. Arbetsuppgifterna blir dessutom meningsfulla då de är 

knutna till en verklighet, med en adressat, där de bearbetade produkterna kommer till användning i de 

pedagogiska miljöerna i stadsdelen. Alla arbetstagare från Dagligverksamhet besökt REturen. Daglig 

verksamhets brukare kommer regelbundet till REturen för att se att deras arbetsuppgifter är viktiga för 

någon annan. REturen och daglig verksamhet har möten tillsammans för att planera samarbetet och 

hur det kan utvecklas. 

 I nuläget samarbetar REturen även med många olika företag, till exempel tryckerier, 

byggföretag, second hand, kakelfirmor med flera. Kontakten skapas via mejl, telefonsamtal 

och personliga möten. När lärare önskar något särskilt material kan REturen hjälpa till att 

kontakta företag som kan tänkas ha det och försöka få fram/ tillhandahålla det till den 

pedagogiska verksamheten. 

Det förekommer också att privatpersoner lämnar material, att vi tar hand om överblivet material från 

våra egna verksamheter och även från Tage, stadens plats för att annonsera ut och hitta begagnade 

möbler och inventarier. 

REturens har även kommit i kontakt med och deltagit i en rad spännande projekt och utbildningar till 

exempel: 

http://vinnova.se/
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o ATEA 

o HP- Reinvent Classroom 

o Sett – mässan Stockholm Scandinavian Education Technology Transformation 

o Bett – mässan I London British Education and Training Technology 

o Workshops på världskulturmuseet 

o Tusentals lyktor, en ljusmanifestation för firandet av barnkonventionen som pågår 

årligen i hela Sverige 

o Jordens hjärtslag – workshop i Bältespännarparken i samarbete med Gothenburg 

Green world och den japanske bambukonstnären Tetsunori Kawana. 

o Samt andra utbildningsmässor med workshops och föreläsningar 

 

   

Foto från arbetet med Tetsunori Kawana 

Ekonomi 

 

 

 

 

 

REturen har en bemanning på två heltidstjänster och en 25 procentig tjänst. Från och med oktober 

2016 har en av tjänsterna varit vakant men beräknas att tillsättas i januari 2017. Därav lägre 

omkostnader under årets sista månader. Fram till 2017 har REturen finansierats helt av 

miljöprogramsmedel. Från och med årsskiftet 2017 kommer omkostnaden tas delvis ur befintlig ram. 

Sektorn har ansökt och fått godkänt delfinansiering på 800 000 kronor från miljöförvaltningen från 

och med årsskiftet 2017 och ett år framåt. Det täcker finansieringen av en heltidstjänst samt 

lokalhyran. Förvaltningen räknar med att intäkter från studiebesök finansierar drift och 

förbrukningsmaterial. Sektor utbildnings kostnad skulle i så fall innebära en heltidstjänst. 
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Analys 

En hållbar utveckling ställer stora krav på att jordens länder och de som lever där kan ställa om 

konsumtions- och livsmönster, transporter samt energi- och livsmedelsproduktion så naturresurser inte 

förstörs och att klimatpåverkan minskar. Genom att värdera material utifrån den kunskap som 

REturens arbete ger kan förskolor och skolor återanvända, dela med sig av material och utveckla 

kunskaper om att skräp och skrot kan få nytt liv och nya användningsområden. De pedagogiska 

verksamheterna kan vara med och bidra till en hållbar utveckling dels genom att minimera 

verksamheternas miljöpåverkan och att arbeta för en hållbar framtid genom lärande för hållbar 

utveckling.   

Påverkar barn och ungas vardag 

Det förarbetet som sektor utbildning gjorde innan REturen startade är välgrundat och förankrat i de 

visioner som finns om ett hållbart Göteborg och Norra Hisingen. Arbetet på REturen bidrar till både 

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och det har på kort tid skapat bärkraftig verksamhet med 

många utvecklingsmöjligheter.  

Mötesplatser för lärande har skapats och det finns ett stort intresse för REturens arbete. Besökare 

uttrycker att verksamheten är viktig och att den bidrar till den egna verksamhetens arbete och 

utveckling.  Det kommer även konkreta förslag och tankar från barn och pedagoger som används i 

arbetet med REturen. På så vis är barn, elever och pedagoger delaktiga i utformningen och 

utvecklingen av REturens verksamhet.  

En demokratisk handling för framtiden 

I dagens samhälle med stor konsumtion och förbrukning av material är det av största vikt att vi 

påminner oss om återbrukstanken. Inte minst för att det är en solidarisk handling att ta ansvar för att 

nästa generation ska få leva ett gott liv.  

Att värdera återvinningsmaterial kompletterar både lärmiljöer och lastar av samhället. Det påverkar på 

lång sikt ställningstagandet om hur vi tar hand om resurser. Det som någon kasserat ges längre liv och 

avlastar miljön. På vägen lär vi oss mer om material för att skapa en giftfri miljö för våra barn. Sedan 

REturen startade ser vi hur barn, elever och pedagoger som besökt verksamheten ser på ”skräp” med 

andra ögon.  

Genom REturens möten med företag i vår stadsdel men även runt om i Göteborg ser vi att det sker en 

omvärdering av skärp. Företagen är glada att kunna bidra när Daglig verksamhet hämtar material till 

REturen. De får en ökad medvetenhet om att visst material har ett värde men också vad som inte är 

lämpligt att ta med in i förskolans och skolans verksamhet. Kanske det kan påverka hur företagen ser 

på valet av lämpliga material för att minimera gifter. 

När vi använder återvinningsmaterial motverkar vi slit- och slängmentaliteten och det påverkar också 

hur barn och elever kommer att se på förbrukningsmaterial och kanske också konsumtion. Ambitionen 

är att bidra till ett hållbart samhälle och inte lämna efter oss miljöproblemen till kommande 

generationer.  
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Material och förhållningssätt som bidrar 
till att utveckla lärandet  

Många elever har svårt att tro att materialet de arbetar med skulle ha slängts. På workshops, lektioner 

och lärgrupper för kollegialt lärande har många deltagare återkommit och vill ha mer kunskap, mer 

material, nya kunskaper och ny inspiration. Ett material ska vara inbjudande och välordnat. Då blir det 

lättare för barn och elever att se potentialen i materialet. Därför lägger vi stor vikt vid hur materialen 

presenteras på REturen. 

Materialet vinner värdet åter men i en annan skepnad och bidrar till att lärandet blir kreativt och 

meningsfullt i barnens och elevernas händer. Att koppla ihop de delar i lärandet och uppdraget i skola 

och förskola på ett bredare och mer utforskande sätt, väcker nyfikenhet och lust att lära. Materialet 

som ska kasseras får en ny identitet av produktion, inte reproduktion. Pedagoger och barn blir 

utmanade i mötet med återvinningsmaterial, då den egna föreställningen av vad materialet kan bli gör 

materialet transcendent, det vill säga klass- och gränsöverskridande. Materialet är också könsneutralt 

och över brygger konstnärliga genrer och vetenskapliga discipliner.  

Materialet erbjuder ett utforskande av dess egenskaper och möjligheter att experimentera med olika 

lösningar och funktioner. En fördel är att pedagoger inte har förkunskap om hur materialet kan 

användas utan utgår lättare från barns tankar och hypoteser då materialet inte är och kan bli vad som 

helst.  

Materialets egenskaper styr och skapar också en förståelse för hur olika material och företeelser agerar 

tillsammans med varandra och vilken teknik som fungerar ihop med materialet. Barnet möter fler 

problemlösningssituationer då materialet är förutsättningslöst. Några exempel kan vara: Hur kan man 

foga samman bomull och en mutter? Vad kan fjädrar och ståltråd bli tillsammans? Kan man 

programmera sugrör så de rör sig? Går det att bygga egna dataspel? Kan man spela på krossat porslin? 

Vad är det vi vill lära oss? Vem har den kunskapen? Vem är bäst på att dela med sig den utav den? 

Det är några viktiga frågor som REturen arbetar med.  

REturen är en plats för alla. Ett förskolebarn eller en elev i åk 4 har kunskaper och erfarenheter som 

pedagoger behöver, en vaktmästare kan också ha bäst kunskap inom något område som en barngrupp 

på en förskola behöver. Att skapa sitt eget material av återvinningsmaterial innebär att barnen får göra 

sina egna saker och vara delaktiga i hela processen. Det utvecklar barnens kreativitet, kunskap och 

fantasi. I förskolor och skolors utvecklingsarbete är det viktigt att utmana och utveckla 

förhållningssättet till när lärandet berikas och sker, REturen är en hjälp i att utmana och utveckla det 

arbetet.  
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IT som material 
Teknik finns överallt i vårt samhälle, programmering är på väg in i förskolan och skolans styrande 

dokument, men vad innebär det? På REturen ger vi barn, elever och pedagoger en möjlighet att 

utforska just det. Hur kan jag bygga ett vindkraftverk? Byggmaterialet är restmaterialet och sedan 

kopplar vi på tekniken så konstruktionen kan börja röra sig. Genom att arbeta med och inkludera 

programmering och skapande med IT, skapar vi bättre förutsättningar för barnen att förstå sin samtid 

och med det en bättre grund för elever att gå vidare i tekniska och naturvetenskapligt orienterade 

högre utbildningar. Även för de som väljer att gå en humanistisk eller samhällsvetenskaplig väg, ökar 

förståelsen för samtiden när vi utvecklar en kunskap om hur tekniken fungerar och hur vi kan påverka 

den. 

Lokalt och globalt perspektiv - jordens 
resurser  

REturens arbete gör skillnad och är med sitt lilla men viktiga sammanhang till att göra världen till  

mer hållbar , både lokalt och globalt. Göteborgs Stad har som mål att vara en föregångare inom miljö- 

och stadsutveckling och bidrar som en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimat- och 

miljöproblem. Det finns ett miljöprogram vars handlingsplan innehåller åtgärder som bidrar till att nå 

våra lokala miljömål. Den främsta målgruppen för miljöprogrammet är politiker och tjänstepersoner i 

Göteborgs Stad. Förhoppningen är dock att även inspirera näringsliv och göteborgare till att göra saker 

som minskar miljöpåverkan. REturen är ett levande exempel på en innovativ lösning som kan bidra i 

det viktiga hållbarhetsarbetet.  

Göteborgs Stad har tolv lokala miljömål som hjälper oss att skapa en god livsmiljö för staden idag och 

i framtiden. Miljöprogrammet fungerar som en gemensam utgångspunkt för Göteborgs Stads 

miljöarbete. För att miljömålen ska kunna nås krävs det att vi alla hjälps åt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljusmanifestation Tusentals lyktor, på Selma Lagerlöfs torg. Förskolebarn har tillverkat egna lyktor av återvinningsmaterial 
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REturen  

 

Sida, (Swedish International Development Cooperation Agency) har arbetat fram globala mål för hållbar utveckling. De är 17 

stycken till antalet, med hela 169 delmål. Arbetet med att ta fram de nya målen bygger på de mest omfattande globala 

konsultationerna som FN någonsin har gjort. 

Sidas globala mål för hållbar utveckling 
Utrota fattigdom i alla dess former, överallt. 

Utrota hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk. 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning. 

Säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet 

för alla. 

Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern 

energi för alla. 

Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk 

tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt 

arbete för alla. 

Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande 

och hållbar industrialisering och främja innovation. 

Minska ojämlikhet inom och mellan länder. 

Gör städer och boplatser inkluderande, säkra, flexibla och 

hållbara. 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter. 

Bevara och hållbart nyttja hav, sjöar och marina resurser för hållbar utveckling. 

Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk 

mångfald. 

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga 

effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer. 

Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. 

(Läs mer om de globala målen för hållbar utveckling på till exempel www.hallbarhetsmalen.se, eller 

sustainabledevelopment.un.org/sdg) 

Vi ser att arbetet med REturen är och kan bli i linje med flera av SIDAS globala mål. Genom att 

påverka och utbilda de barn och unga i vår stadsdel så skapas en medvetenhet som de bär med sig in i 

vuxenlivet. En av viktigaste kunskaperna som morgondagens vuxna behöver är kunskapen om hur de 

kan ta ansvar och arbeta för ett hållbart samhälle både i sin närmiljö men också se och förstå hur deras 

handlingar påverkar våra gemensamma resurser på jorden. På så vis kan alla unga vara med att 

tillsammans bygga en bättre framtid för alla. 

http://www.hallbarhetsmalen.se/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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Framtiden – nästa steg  

Idag är REturen tillgängligt för 33 förskolor 19 skolor i stadsdelen och för andra enheter inom 

förvaltningen som vill ha workshops och lärande möten där. Alla som har besökt REturens verksamhet 

har på något sätt varit med och bidragit till hur verksamheten ser ut idag. 

Många är involverade i REturens verksamhet. Flera olika nätverk har skapats, till exempel 

tillsammans med pedagogistor, IKT-ansvariga, vaktmästare, utvecklingsavdelning, Center för 

Skolutveckling, miljöförvaltningen, Kretslopp och vatten med flera. Nätverken utvecklar och berikar 

både staden och stadsdelen. Miljöförvaltningen tar med sig erfarenheter in i planeringen för att stötta 

eventuell uppstart av fler återvinningscenter i staden. Det finns många olika möjligheter för framtiden 

med REturens arbete. Dels att få vara en knutpunkt för de center som startar upp och dels att bygga 

vidare på de erfarenheter REturen har. En tanke är att kunna dela material mellan olika framtida 

återvinningscenter och på så vis sprida material från de lokala företagen runt om i staden. Detta får 

inte skapa en konkurrenssituation om materialet utan för att nätverka och skapa utbyte. Det skulle vara 

värdefullt med fler center där det finns olika kompetens för att utveckla arbetet och hitta fler 

samarbetspartners och utvecklingsmöjligheter. 

En mötesplats för alla  

REturen skulle också kunna utvecklas till en träffpunkt för grupper som annars inte möts vanligtvis, en 

mötesplats mellan människor i olika åldrar och livssituationer. Exempelvis kan unga, äldre och en 

mångfald av människor i vårt närsamhälle arbeta tillsammans i gemensamma projekt under kreativa 

former. Det skulle på ett aktivt sätt kunna bidra till att skapa gränsöverskridande möten mellan många 

grupper i närsamhället. Det skulle kunna vara en viktig ingång till arbetet med att utveckla kreativa 

lärmiljöer och en arena där man kopplar ihop kunskap, estetik, mångfald och möten. Det skulle kunna 

vara en plats för, fritidssysselsättning kvällstid, en plats för möten för nyanlända att gå till, där man 

kan använda återbruksmaterial till att reparera och hålla kurser. REturen skulle kunna bli en viktig 

plats för utvecklingen att skapa en mer jämlik och inkluderande stadsdel och stad.  

Vi ser också möjlighet och behov av fler pedagogiska mötesplatser och REturen skulle kunna vara en 

central plats där man stöttar lärare i stadsdelen i pedagogiska frågor. Man skulle kunna samla 

erfarenheter och dokumentation där, hålla fortbildning inom de målområden vi arbetar med samt 

ordna mötesplatser för en mer etablerad dela- och lärakultur, där praktisk kompetens binds samman 

med kollegialt lärande. Förstelärare och pedagogistor kan stötta det arbetet. Det skulle bidra till att 

stärka samarbetet mellan skolor och förskolor och att barn och elever får en mer jämlik skola och 

förskola.  

Norra Hisingen är en stor geografisk stadsdel och vi behöver tänka hur vi når ut till alla. 

Verksamhetsplanerna behöver involvera REturen som en möjlig arena för att arbeta med lärandets 

mångfald för barn i ett 1-16 perspektiv. Det livslånga lärandet behöver många platser som gör barn 

nyfikna och kunskapshungriga. Man skulle i framtiden kunna utmana idén om hur REturens arbete 

kan nå ut till flera. Skulle ett framtida scenario kunna vara en REturenbuss, som åker ut till förskolor 

och skolor och som har små filialer i Tex Tuve/Säve och Kärra? På så vis skulle vi skapa ytterligare 

tillgänglighet och jämlikhet för de som vill ta del av REturen och utveckla sitt arbete.  
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Fortsatt finansiering 

Som det ser ut nu så kommer REturen till viss del finansieras år 2017 med MIST medel. Resterande 

del kommer tas av förskolas och skolas budget för 2017. Genom att anordna workshops och 

studiebesök mot avgift kan delar av verksamhetens drift finansieras.  

För att fördela kostanden för verksamheten i framtiden, kan det tänkas att verksamheten blir en 

förvaltningsgemensam angelägenhet, eller en angelägenhet för Göteborg som stad. 

Implementering i befintlig verksamhet 

Arbetet är väl förankrat i organisationen och nämns i enheternas verksamhetsplaner. De erfarenheter 

och den verksamhet som skapats tack vare projektet har byggt en grund för fortsatt arbete Vår strävan 

med REturen är att skapa en viktig och naturlig knutpunkt i vår stadsdel och inspirationskälla för 

framtida center runt om i staden och landet. I arbetet har det synliggjorts hur viktigt det är att arbeta 

med att nå ut, entusiasmera och skapa förbindelser med de verksamheter vi vill ska vara aktiva. Det är 

en utmaning att implementera en bärkraftig verksamhet som håller över tid och därför har stödet från 

miljöförvaltningen varit viktigt. Det behövs fokus, uthållighet och goda relationer för att lyckas.  

REturens verksamhet och framtid behöver under 2017 planeras och organiseras av förvaltningen och 

sektor utbildning för att på bästa sätt borga för dess fortlevande. Organisatoriska förändringar är 

pågående genom införandet av en central skol- och förskolenämnd. Hur skall REturens verksamhet 

organiseras efter en sådan implementering? Returens arbete kan bidra som beskrivits i denna 

utvärdering, till en stadsdels och staden övergripande helhet. Genom att utveckla arbetet så skulle 

verksamheten bärkraftigt kunna fortsätta att utvecklas både i Norra Hisingen men också mot staden 

som helhet. På så vis skulle fler elever, barn och lärare kunna ta del av REturen och arbetet skulle 

kunna bli mer gränsöverskridande gentemot hela staden och dess invånare . Arbetet har goda 

möjligheter att fortsatt stärka och vidareutveckla arbetet med hållbarhetsfrågorna ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt och bidrar till att arbeta med miljömålen i staden. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandalas av natur och återvinningsmaterial 


