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7 kriterier - Grønt flagg

https://grontflagg.fee.no/

https://grontflagg.fee.no/


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



Dyrking
● Kurs dyrking og prosjekt

Høstkurs - 27 sept. 
Kurs vår -  kommer tidligere

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

41545931

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

mailto:morten.skogly@gmail.com


Avfall
● LOOP Miljøskole - nytt innhold (https://miljoskole.loop.no)
● Besøk ved Heggstadmoen gjenvinning - Kontakt TRV, Nordseth
● BrukOm- senteret. - Fikseverksted
● Matsvinn

- Matsvinnfilmer - Grønn Barneby
-  https://restevenn.no/
- Matvett.no
● Rusken 2022 - Strålende innsats 
- 91 barnehager deltok.

Fjæraskogen barnehage
Leangen- kulturbarnehage
Byåsen kirkes barnehage
Valset barnehage

https://miljoskole.loop.no
https://vimeo.com/674973198/41acaeb926
https://restevenn.no/
https://www.matvett.no/


Arbeid med matsvinn i barnehager



Gevinster av matsvinnsarbeid
(utover de som handler om bærekraft, klima og miljø)

Pedagogiske gevinster
• Involvere barna i arbeidet

• Overføringsverdi til hjemmet

Økonomiske gevinster
• Redusert matsvinn gir lavere 

matkostnad
Ansattgevinster
• Bedre rutiner gir mer tid til barna

• Ny kunnskap



1. Opplæring: matsvinn og veiing (1 time)
2. Veieuke 1: nullpunkt før arbeid med tiltak (5 

dager)
3. Workshop: finne gode tiltak (1 time)
4. Arbeid med tiltakene i vanlig drift (ca. 2 

måneder)
5. Underveisevaluering av tiltak: fungerer de? Bør 

noen endres eller stanses? Har vi kommet på 
noe bedre? (30 minutter)

6. Veieuke 2: kontrolluke, har tiltakene fungert? (5 
dager)

7. Oppsummering og evaluering: hva har 
opplegget gitt oss, hva gjør vi videre? (1 time)

Piloter så langt: Ila skole og Lundåsen barnehage
Kontakt : Linda Thorsteinsen : 
linda.thorsteinsen@trondheim.kommune.no

Systematisk arbeid med matsvinn

mailto:linda.thorsteinsen@trondheim.kommune.no


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

Gjenbruksnett



Biologisk mangfold og 
 friluftsliv

● Bikuber ved skoler og barnehager- noe endringer fremover
● Fugler - fuglekasser m/webkamera
● Kurs biomangfold - 2 dagers ??
● Humlekurs
● Humlekassekurs -  ønske/behov??



Kosthold
Ingen konkret kurs planlagt, men 
følgende er under planlegging.

- Allergi og intoleranse 
- Kurs i samarbeid med Oj

S



Ernæring, allergier og klima
Opplæringsplaner i Trondheim.

- Opplæringsplaner - tilrettelagt for alle ansatte i barnehager.

S



Kosthold

- Matjungelen - Barnehage
- Sunnere barn
 

S

https://barnehage.matjungelen.no/
https://www.sunnerebarn.no/


Energi 
● Ida og Markus- får ting til å skje 
● Vannhjul

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


Verdens miljødag 5.juni-
Grønn Superdag

Markering av verdens miljødag 2022
For 1. og 2. trinn, samt barnehager.

-Konsert
-Naturveiledere 
- Friluftsaktiviter 
-Og mye mye mer……
Hva med feiringer ute ved enhetene?? Bilder?

-kommer 2023 - i samarbeid med FEE Norway.



  Grønn Barneby’s pris 2023 

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 - Barnehagene har mulighet i 2023 !

Vinner 2019 -  
Ilabekken barnehager

Vinner 2021 - Utleira skoleVinner 2022 - Flatåsen 
skole 



Sjekkliste Grønt Flagg- 
kontakt/miljøkontakt

Sørge for årlig resertifisering. Søknad skal inneholde:
Rapport for foregående år
Miljøhandlingsplan for kommende år
Vise at de 7 kriterier er ivaretatt

Motta informasjon fra Grønn Barneby og formidle dette til riktig ansatt.

Melde enhet på store fellesaktiviteter gjennom Grønn Barneby

Delta på nettverkssamlingen til Grønn Barneby. 

Etablere  og drifte miljøråd

Gi GBB beskjed om endringer om Grønt Flagg kontakt osv

Sørge for at flagget er heist i flaggstanga. Skift det ut når det er utslitt.

Sørge for at oppdatert Grønt Flagg info ligger ute på enhetens nettside.
Ta og med info på månedsbrev.



Kunnskap, holdninger og vaner -
langsiktig arbeid

Ranheim skole -  Grønt Flagg siden nov- 2002 - Hurra!
Grønn Barneby  -  2003-2023 -  Hurra!



Gruppearbeid- post pandemi
13.00-1430 inkl pauser.

1. Fortell kort om GF prosjekt ved din enhet.
2. Hvilke utfordringer ser vi knyttet til Grønt 

Flagg arbeid fremover ?
3. Hva kan enheten gjøre for å løse disse 

utfordringene?
4. Hva kan Grønn barneby bidra med for å 

løse utfordringene?
5. Andre ønsker av bidrag fra Grønn 

barneby, kursbehov etc.


