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Nyhetsbrev nr. 2/2022
Til alle skoler og barnehager i Trondheim 

Jula nærmer seg og en velfortjent juleferie står for tur. Grønn Barneby vil 
gjerne sende dere alle en liten julehilsen med litt nytt om ting som har 
skjedd, og hva som vil komme i løpet av neste halvår. 

2022 har et år med mye aktivitet og spennende tiltak, både ved skoler og i 
barnehager. Grønn Barneby har og fått gjennomført både kurs og ulike 
aksjoner, med flott deltakelse fra våre enheter. Vi vil benytte anledningen til 
å takke alle våre samarbeidspartnere som har bidratt i vårt arbeid i året 
som har gått. Vi vil og takke alle Grønt Flagg kontakter som står på ved egen 
enhet for å ivareta dette viktige arbeidet, samt alle rektorer som bidrar til 
god forankring for arbeidet med miljø, folkehelse og bærekraft.

Vi gleder oss til videre samarbeid med dere i året som kommer.

Aktiviteter våren 2023:
Vårens aktiviteter ser foreløpig slik ut.

• Kurs om matallergi og intoleranse, 26. januar
• Klimautfordringen for alle 7. trinn i januar
• Mat og helse - kurs for nye lærere i faget, 1. feb- del 2 kommer 8.mars
• Markering av Trøndersk Matmanifest/Oi, til alle 9.trinn, onsdag 8.feb
• Kurs- Mat/helse og tverrfaglig arbeid, livsmestring og bærekraft, 15.feb
• Matsvinnkurs- lærere M/H, samt ansatte i barnehage - 28. februar
• Plastforedrag for elever,  FIVH, - Invitasjon kommer
• Kåring - Grønn Barnebys pris, Barnehager
• Earth Hour- 2022, 26.mars kl. 20.30-21.30
• Husk batterijakten for 4.trinn, 13.mars - 2.april - info kommer
• Kurs om dyrking og prosjekt for barnehager og skoler Voll gård-  mars.
• Videregående kurs om dyrking og bærekraft, Voll gård - mars.
• Vegetarmat i skoler og barnehager, inspirasjonskurs- 12. april
• Nettverkssamling Grønt flagg barnehager - 13. april
• Fiskesprell-kurs for lærere i M/H
• Omvisning på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon for 4. trinn
• Rusken-dugnad 2022, for skoler og barnehager - april-mai
• Bålmat/utematkurs og uteaktiviteter - mai
• Biologisk mangfold, kurs for ansatte i skole og barnehage. 31.mai-1.juni
• Humlekurs på Ringve - for alle ansatte i skole og barnehage - 7.juni
• Villmat-kurs, for lærere i M/H og ansatte i barnehage - 8.juni
• Skoleskogdager for ungdomstrinn 14. og 15. juni
• Verdens miljødag- for barnehager og 1.-2. trinn, mandag 5.juni 

Invitasjoner knyttet til aktivitetene vil bli sendt ut i løpet våren. Man 
finner også informasjon på nettsidene til Grønn Barneby.

Brannåsen barnehage mottar Grønt flagg. 
Her fra markeringen hvor Ola Lund Renolen 
stod for utdelingen. Brannåsen har blant annet 
jobbet godt med dyrking

Grønn Barneby ønsker dere en riktig god jul og godt nytt år!

God jul fra Grønn Barneby

Høstens aktiviteter- noe av det som har vært gjennomført:

Matsvinn- opplæring for elever på 6. og 9.trinn
75 klasser fra begge trinn gjennomfører denne høsten og vinteren et opplegg 
om Matsvinn. Elevene får enten besøke Matsentralen, eller så får de besøk 
av Framtiden i Våre hender ved egen skole.  Her lærere eleven om hvor 
viktig det er å redusere matsvinnet, og hvordan gjøre det. Deretter er det å 
prøve tiltakene praktisk, ved skolen og hjemme.  

Ungklima-redaksjonen er i full gang med å tilby gratis 
klimaforedrag til ungdoms- og videregående skoler. 
Besøk Ungklima's nettside for bestilling av foredrag, 
samt ressurser til bruk i undervisning. 
Ungklima's nettside er: ungklima.no

Høstkurs med matlaging på Voll gård for ansatte i 
skoler og barnehager

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/utvalgt/andre-omrader/miljo/gronn-barneby/
https://www.trondheim.kommune.no/gronnbarneby/


Beintøft høsten 2022 - Trondheim er best - nok en gang!
I den nasjonale gå, sykle og ta buss-aksjonen, ble skolene i Trondheim igjen den beste 
kommunen i landet. Vi er i særklasse, med flest skoler i konkurransen, og totalsummen 
Trondheim kommune oppnådde da september var over, ble den klart høyeste 
poengsummen. 38 skoler representert av 7500 elever var beintøffe i Trondheim. Til 
sammenligning hadde Trondheim flere skoler enn Oslo og Bergen til sammen med i 
konkurransen. 

Flere av våre skoler dro iland gode plasseringer nasjonalt, samt at mange skoler også 
ble premiert med aktivitetsutstyr fra oss som arrangerte lokalt. Hallset skole vant 
konkurransen i Trondheim, og kan smykke seg med byens mest beintøffe skole. 
Gratulerer til våre elever, lærere og skoler som har deltatt i høstens Beintøft. Dere er 
suverene. 

Samling for elevråd og miljøråd
Grønn Barneby og Ungdommens bystyre gjennomførte et felles seminar for elev- og 
miljøråd den 30. sept. Så godt som alle skoler stilte med representanter fra begge råd. 
Etter at kommunedirektør Wolden hadde åpnet seminaret, jobbet eleven i grupper 
med tema lokale miljøtiltak. Det ble og anledning til felles samling og faglig påfyll for 
Grønt flagg kontakter og elevrådslærere.

Nettverkssamling for kontakter i barnehage er også gjennomført i høst. Her var det 
stort spenn i tema, fra uteliv i barnehage til eksempler på klimatilpasning- og hvordan 
det kan gi spennende aktiviteter for barn. Innovasjonsprosjektet fra Sverresborg 
barnehage, som går ut på å erstatte refleksvestene som brukes i barnehager med 
panne og armbånd, er veldig spennende. Her er vi på sporet av noe som er mye mer 
varig, og som krever mindre ressurser enn vester, som slites fort og som er med å 
hemmer barna i deres aktiviteter.

Grønn Barnebys pris 2023 - Nå er det barnehagenes tur!
Invitasjon til å søke om Grønn Barnebys pris 2023 vil bli sendt til alle barnehager på 
nyåret. Dette er en flott mulighet til å få vist frem det arbeid som barnehagene jobber 
med knyttet til miljø og bærekraft. Vi oppfordrer alle barnehager til å søke på  årets 
pris, enten med egne prosjekter eller med utgangspunkt i det arbeid som blir gjort 
gjennom Grønt flagg ved barnehagen.

Bikuber 2023 - redusert tilbud
Bieffekten som har gjennomført opplegget med bikuber tidligere år, har redusert 
aktiviteten i Trondheim noe. Derfor vil det kommende sesong ikke bli tilbudt nye 
enheter å være fadder, dessverre. De to enhetene som har vært fadder ett år, vil få 
videreført dette også kommende sesong.

Tilbud innen faget mat og helse + stilling utlyst!
Faget mat og helse har hatt stor oppmerksomhet i Trondheim det siste året.Med 
bakgrunn i en egen budsjettbevilgning så har Grønn Barneby fått tilført midler for å 
bidra til et løft i faget. Gjennom tilbakemeldinger fra rektorer og lærere i mat og helse, 
så blir det satt i gang mange nye tilbud. En oversikt over ulike kurs som tilbys fremover 
står på andre siden i dette nyhetsbrevet. Det vil og bli etablert et eget nettverk i faget, 
samt at Trondheim prøver å bidra til at faglærereutdanning igjen vil bli tilbydt av NTNU.
Grønn Barneby har også lyst ut en deltidsstilling som skal bidra sammen med resten av 
Grønn Barneby, for å få på plass både kurs og bydelsnettverk. Jobber du som lærer i 
mat og helse, og kan tenke deg å jobbe deltid i Grønn Barneby, så oppfordrer vi til å ta 
kontakt med oss.

Årets store gla-sak -  The return of the Salamander…
Årets store glasak stammer fra Flatåsen skole. Elever og lærere har over flere år jobbet 
med et natur-restaureringsprosjekt i froskedammen på toppen av Flatåsen. Frosk og 
ender har begynt å bruke dammen, som var helt gjengrodd da de begynte med 
prosjektet. I høst kom det og en strålende nyhet om at salamanderen igjen hadde 
flyttet inn i dammen. Dette har vært et mål for skolen, og de har tilrettelagt med 
salamanderhotell og og andre tiltak for å lykkes med dette. HURRA for elever ved 
Flatåsen som har fått til denne bragden! 

Vi minner om hjemmesiden til Grønn Barneby. Der finner du mange tips og nyttige ting 
til miljøarbeidet. 
http://www.trondheim.kommune.no/gronnbarneby
Kontakt: gronnbarneby.prosjekt@trondheim.kommune.no 

Miljøvennlig julehilsen fra Grønn Barneby 
Hege, Bjørn Arild og Roy-Inge.

Grønn Barneby ønsker dere alle en riktig god jul!

Samling for miljø- og elevråd arrangert av 
Ungdommens bystyre og Grønn Barneby. 
Elevene i full gang med å lage aktiviteter for å 
engasjere medelever.  

Kommunedirektør Morten Wolden og 
kommunalsjef for skole Svein Johny Forren 
engasjerer ungdommen på nettverkssamling

Det synlige beviset på at salamanderen er tilbake 
i froskedammen  Foto: Eirik Lyngvær

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/utvalgt/andre-omrader/miljo/gronn-barneby/
gronnbarneby.prosjekt@trondheim.kommune.no



