
Velkommen til nettverk- 
våren 2021 

● Første nettverk siden høst 2019
● Noen kurs er i ferd med å startes opp
● Aksjoner går  - så normalt som mulig
● Besøk ved enhet - med smittetiltak
● Bistand sertifisering - som før

 

Grønt Flagg markering 



Ruskendugnad
● Rusken 2021 - 12. april-22. mai
● Rydd to ganger i ryddeperioden
●  65 barnehager og 35 skoler deltok i

 2019 - ca 15 000 barn og unge



● Gjenbruksnett fra GBB - 15000 utdelt så langt
● FEE har delt ut 6000 nett
● Vi har nett på lager 
● Husk å ta inn fra barn som slutter/går over i skole

Gjenbruksnett



Dyrking
● Kurs dyrking 

29.april og 4.mai -  Fulltegnet
● Urban dyrking i Trondheim -

muligheter for skoler og barnehager
● Voll gård - kjøp av jord, leie av jordfres.

http://urbandyrking.vollgard.no/http-urbandyrking-vollgard-no-produkt
er-tjenester/

http://urbandyrking.vollgard.no/http-urbandyrking-vollgard-no-produkter-tjenester/
http://urbandyrking.vollgard.no/http-urbandyrking-vollgard-no-produkter-tjenester/


Kompostering - TRV
● Ca 100 skole/barnehager komposterer
● De får låne binger av TRV
● Gratis kompostbark kjøres ut årlig
● Morten Skogly - morten.skogly@gmail.com,  mobil 

41545931

Landbruk- og matminister Lars Peder Brekk  på besøk i Strindheim barnehager

mailto:morten.skogly@gmail.com


Biologisk mangfold og 
 friluftsliv

● Bikuber ved skoler og barnehager
● Fugler - fuglekasser m/webkamera
● Kurs biomangfold- 28 mai.

Skistua-området



Ernæring, allergier og klima
Opplæringsplaner i Trondheim.

- Opplæringsplaner - tilrettelagt for alle ansatte i barnehager.
- Presentert på styrermøte 16.mars
- Tilgjengelig fra 6. april

S



Kostholdskurs

● Webinar - Matsvinn og restemat, 15.april
( Frist påmelding 13. april)

Et endelig oppgjør med “datoskrekken”

S



Energi 
● Ida og Markus- får ting til å skje 
● Earth hour  - lørdag 27. mars
● Vannhjul

http://www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1117732144
https://www.trondheim.kommune.no/earthhour/


Verdens miljødag  4. juni ( 5.juni)
Markering av verdens miljødag 2021
For 1. og 2. trinn, samt barnehager.

-Konsert
-Naturveiledere 
- Friluftsaktiviter 
-Og mye mye mer……

-4. juni - i samarbeid med FEE Norway.



  Grønn Barneby’s pris 

Vinner GBB pris 2013 
Bakklandet barnehage

Vinner i 2017
Ila skole 

Vinner GBB pris 2014 
Eberg skole

Vinner GBB pris 2015
Markaplassen skole

Vinner GBB pris 2016
Bymarka naturbarnehager

Vinner 2018 - Steinerskolen 
Trondheim, Ila

Søk innen 1. mai - Barneskolene har mulighet i 2021!

Vinner 2019 -  Ilabekken barnehager



10- års markeringer - Grønt flagg

● Grønn Barneby ønsker svært gjerne å møte 
hele personalet 

● Felles info  - felles oppdateringer
● Enhetens arbeid gjennom 10 år
● Velfortjent heder til alle for innsatsen

Lik oss på Facebook


