
 

  

Invitasjon til Beintøft 2020 

Grønn Barneby,  Miljøpakken og Enhet for fysioterapitjeneste er glade for å kunne samarbeide med barnas 

miljøorganisasjon Miljøagentene om årets store satsing, Beintøft.  Sammen vil vi få flere barn til å sykle og gå til 

skolen.  

 

Beintøft er en kampanje for elever på 1-7. trinn der formålet er å få flest mulig til å gå eller sykle til skolen istedenfor å bli kjørt. 

Over 33 barneskoler fra Trondheim deltok i 2019. Det er like mange skoler som Oslo og Stavanger hadde til sammen. Altså en 

fantastisk deltakelse av Trondheim. Nå oppfordrer vi alle skolene i kommunen til å bli med. Så viser vi nok en gang at vi er best 

på å gå og sykle til skolen. 

 

Kampanjen strekker seg over perioden 31. august til 25. september. Det gjør at gode vaner etableres og at skoleveien blir 

tryggere. I tillegg er et slikt tiltak bra for folkehelsa og miljøet. 

Ukesoppdrag 

Hver uke under Beintøft vil det bli lagt ut et nytt ukesoppdrag med et tilhørende tema. For ukesoppdragene ser vi etter kreative 

løsninger med godt samarbeid. Vi har valgt temaer som skal gjøre skoleveien bedre, samt inspirere til morsomme aktiviteter. Til 

Beintøft 2020 har vi valgt de fire temaene: 

Uke 1: Trafikk og forurensning – Her skal vi ha fokus på trafikksikkerhet og miljøkonsekvensene av forurensning i trafikken. 

Uke 2: Friluft og natur – Her skal vi bli bedre kjent med naturen i nærmiljøet, økosystemer og hvor viktig naturen er for klima 

Uke 3: Regnskogen – Her skal vi sette søkelyset på regnskogen, og det unike dyre- og plantelivet vi finner der, samt hvor 

viktig regnskogen er for klimaet. 

Uke 4: Søppel, plast og resirkulering – Her skal vi lære om søppel, hva som skjer når det havner i naturen og hva som skjer 

når vi resirkulerer det 

Storslåtte premier 

I år som i fjor er det fine premier å hente fra Miljøagentene. I tillegg vil vi lokalt i Trondheim kommune premiere stort med flotte 

aktivitetspremier fra Miljøpakken, Grønn Barneby og Enhet for fysioterapitjenester. Blant annet vil årets nasjonale tøffeste 

klasse bli tildelt en premie på 30.000 kr.  

Bli med på den beintøffe konkurransen 

Meld dere på slik at klassen er med fra starten. Dette gjør at sjansen for premie øker. 

På nettsiden finnes en ressursbank med undervisningsopplegg for lærere. Deltakelse i konkurransen kan brukes som tiltak for 

sertifisering/resertifisering av Grønt Flagg. 

Registrering og deltakelse er enkelt. Påmelding, informasjon og inspirasjon finnes på www.beintoft.no 

 

Det er mange gode grunner til å bli med på konkurransen. Å gå eller sykle til skolen er sunt og bidrar til en god helse. Når du får 

beveget deg litt i frisk luft før skolen kan det også bli lettere å konsentrere seg i klassen. Går du sammen med andre blir det 

sosialt og morsomt.  

I tillegg er det miljøvennlig og gjør skoleveien til et tryggere sted når flere går og sykler: Biler slipper ut CO₂, som er skadelig for 

miljøet. Når færre kjører til skolen blir det dermed mindre skadelige utslipp, og 

færre biler som gjør skoleveien utrygg.  

Spørsmål kan rettes til:  

beintoft@miljoagentene.no eller 

gronnbarneby.prosjekt@trondheim.kommune.no   

 
 
Ta utfordringen – vær beintøff!  
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