
Rektor og styrer, Grønt Flagg kontakter

Velkommen til feiring av
Verdens miljødag 2022 i Iladalen fredag 3. juni
Endelig kan vi igjen invitere til stor markering av verdens miljødag bli i Iladalen. Vi inviterer alle
barnehager og 1-2 trinn i Trondheim til å delta på arrangementet fredag 3. juni. Selve miljødagen
lander i år på en søndag(5.juni), så vi feirer på fredag. Programmet starter kl. 11.00 og varer til
13.00. Vi ønsker i år at alle som vil delta, melder på sin skole eller barnehage. På grunn av
begrenset kapasitet, så vil de som først melder seg på være sikret plass.
Påmelding innen 31. mai.

PROGRAM

° Åpning med Lasse Arntsen - Oppvekstdirektør
° Knallbra konsert
° Allsang av “ Ka kan det bli”
° Spikking
° Dyr kommer på besøk
° FN-Filuren kommer
° Båtrace
° Lær om planter og arter
° Gjenbrukslek
° Hils på bier
° Naturveiledning om villrein, laks og ulike dyr
° Spennende aktivitet med vann
° Lag frøballer
° Laksen i elva og annen fisk
° Plast i havet
° Røris(fysisk aktivitet og lek)
° Lesestund med bokbussen
° Grønt Flagg(FEE Norway) kommer på besøk
° Førstehjelp med Røde kors
° Ta med matpakke og sitteunderlag

Årets aktiviteter
Aldri tidligere har vi hatt så mange lag og foreninger samlet for å lage artige og lærerike aktiviteter
for små og store. Her blir det noe for alle, om du vil hilse på dyr, høre noen lese for deg, leke,
synge, lage ting, lære om fisk eller bier, eller delta i båtrace. Mulighetene er mange og vi gleder oss
veldig til å se dere Iladalen.



Båtrace
I år som tidligere utfordrer vi skoler og barnehager til å
lage båter/farkoster av gjenbruksmaterialer til årets
båtrace. Her får dere konkurrere mot andre båter og
teste hvor godt den flyter, og om den takler Ilabekken
fra start til mål. Materialvalg, størrelse og utforming
bestemmer dere, men dere skal benytte
gjenbruksmaterialer.

Påmelding gjøres på følgende nettside innen 31. mai:
https://forms.gle/7XXUFBu9fhgjgmwf8

Hjertelig velkommen til stor markering av Verdens miljødag, hilsen arrangementskomiteen

Har dere ikke mulighet til å komme til Iladalen?
Bli med på #GRØNNSUPERDAG fredag 3. juni
#GRØNNSUPERDAG skal være en nasjonal markering av barn og unges engasjement for miljø og
klima. Målet er å inspirere og stimulere alle barn, lærere, foreldre og nærmiljø til å ta bedre vare på
naturen vår. Det er Grønt Flagg som står bak dagen. Det er selvsagt gratis å bli med. Grønt Flagg
hjelper til med materiell, ideer og det hele, slik at det skal være enkelt å bli med.

På nettsiden finner dere blant annet en idébank med mange tips til ulike tiltak og aktiviteter en kan
gjøre på en skole/barnehage. Hva med å bruke en hel dag ute i naturen, bli med på et mini-foredrag
fra FN-sambandet, joggeplukke plast i gymtimen eller forberede kjøkkenhager? Eller vil dere så
bievennlige planter, lage frøballer, lære mer om mat og klimaendringer, eller skrive en miljøappell?
For skolene er flere av forslagene relatert til kompetansemål og det tverrfaglige temaet bærekraftig
utvikling. Sjekk nettsiden her: https://grontflagg.fee.no/gronnsuperdag

Det er summen av alt det barn og unge bidrar med for miljø og klima som kommer til å gjøre
#GRØNNSUPERDAG til en skikkelig super dag!

Involver gjerne miljørådet i planleggingen av dagen.

Registrer dere her: https://grontflagg.fee.no/blimed og dere får kommunikasjonsmateriell som logo,
plakater, presentasjoner og infoskriv som dere kan laste ned. Dette er ment å hjelpe dere med
planleggingen og kommunikasjonen i forbindelse med #GRØNNSUPERDAG.

https://forms.gle/7XXUFBu9fhgjgmwf8
https://grontflagg.fee.no/gronnsuperdag
https://grontflagg.fee.no/blimed
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Iladalen:


