Grønt Flagg- Miljøregler for Ugla barnehager
Forsøpling, avfall og kildesortering, og kompostering
-

Vi rydder turområdene våre for søppel, og sorterer det i barnehagen. Vi rydder også
med oss søppel vi finner når vi går på tur, og deltar på Rusken-aksjonen i mai
Vi sorterer søppelet vårt slik: Restavfall, plast, papir, kompost, glass og metall, og
spesialavfall. Alle baser har egne miljøstasjoner, hvor vi sorterer sammen med barna.
Vi komposterer matavfall og følger med på prosessen.

Forbruk og gjenbruk
-

-

Barnehagene våre bruker gjenbruksnett til skittent tøy, og disse deles ut til alle barn.
Vi tar vare på gjenglemte klær, og sender de til veldedige formål jevnlig.
Vi snakker med barna om forbruk og gjenbruk. Barna bevisstgjøres på at klær man
har vokst fra, fin kan brukes om igjen av andre, og at det er greit å ta imot brukte
klær. Lånetøy er tilgjengelig på begge hus.
Vi prøver alltid å reparere det som blir ødelagt, fremfor å kjøpe nytt.
Vi benytter oss av Gjenbrukssentralen jevnlig, både til å sende fra oss møbler vi ikke
har bruk for lenger, eller å hente ting vi trenger.

Kjøkkenhage og økologisk dyrking
-

Vi har kjøkkenhager, hvor barna er delaktige med å plante frø og stelle plantene våre.
Fokus på nytteverdien av småkryp og insekter, særlig humler og bier, som vi er
avhengige av for at det skal bli nye frø, blomster og mat…
Vi lager humlehotell sammen med barna og planter humlevennlige blomster

Energi og klimaendringer
-

Vi skrur av lys i rom vi ikke bruker og tar ladere ut av kontakter som ikke er i bruk
Vi skrur av vannet når man er ferdige å vaske oss.

Samfunnsansvar og bærekraft
-

Vi markerer FN-dagen, og samler inn penger til tv-aksjonen
Vi skal jobbe med noen av FN`s bærekraftmål
Barna får tegnebøker med navnet sitt på, istedenfor mange løse tegneark

Friluftsliv og naturopplevelser
-Vi er gjester i naturen, så det skal ikke vises at vi har brukt skogen. Vi brekker ikke friske
greiner. Naturmaterialer til formingsaktiviteter finner vi på bakken
-Vi er varsomme og forstyrrer ikke dyr i områder vi ferdes
-Vi passer på naturen rundt oss, og rydder opp det som ikke hører hjemme i naturen.
Sunt kosthold og vann
-Vi tilbyr barna frukt og grønt til alle måltider
-Vi har felles meny for ukentlig varmlunsj, og den rullerer innom havregrøt,

vegetarmat, fisk og kjøtt som varmmat hver måned. Vi har fokus på matsvinn og
spiser gjerne rester
--Alle barna har sin egen vannflaske eller kopp i barnehagen
Transport og trafikk
-

Vi oppfordrer både ansatte og foreldre til å gå eller sykle til og fra barnehagene.
Vi snakker sammen om trafikkregler og nærmiljøet.
Vi skal bruke refleksvest på tur, og har turtau vi kan bruke ved behov.
Alle har en turvenn, og de voksne går alltid foran og bak barna

