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Prosjektrapport for arbeidet i gjennomført 
periode. 
Periodens tema 
 Miljøtjeneste 
 Avfallssortering av daglig søppel 

 
Beskrivelse 
Ved Hoeggen skole har vi i perioden jobbet videre med 
miljøtjenesten og avfallssorteringen ved skolen. Målet var å ta 
vare på uteområdet rundt skolen samt å få ryddet klasserom, 
ganger og fellesområder på en tilfredsstillende måte ved 
dagens slutt, samt forebygget hærverk og forsøpling, og at 
skolen får et ryddig og rent utseende. Dette er noe vi jobber 
med hver dag. 
 
Vi har nå fått inn miljøtjenesten som en naturlig slutt på 
dagen. Vi har gått bort fra det ekstra kvarteret på slutten av 
dagen, og ser at elevene som har miljøansvar greier å utføre 
oppgavene sine mens resten av klassen avslutter timen de 
siste 5 min. av dagen. 
 
Hver basisgruppe har et fast område som ryddes hver dag.  
Det er også en utfordring å få ungdommer til å rydde opp etter andre. Vi ser en bedring i 
holdningene, og at arbeidet har hatt en positiv innvirkning på holdninger. 

 
Vi fortsetter også å utsmykke skolen 
med elevarbeider, vi ser en tendens til 
at elevene har større respekt for 
skolebygget og området rundt når det 
er ryddig rundt dem. I tillegg er vi en 
skole som har kultur som 
satsningsområde, og derfor er det en 
viss respekt for andre elevers arbeid, og 
de får for det meste henge i fred. 
 
Kildesortering av søpla i 

klasserommene, består av dunker for vanlig søppel, plast og papir. Vi merker en bedring i 
bevisstheten hos elevene. 
 
 
Veien videre for ulike satsningsområder 
Miljøtjenesten ved skolen er en sak vi jobber med daglig, og som må forankres i nye 8. 
klasser hver høst. 
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Sortering av avfall må videreutvikles i 
forhold til å redusere avfallsmengden og at 
vi greier og få gode rutiner. 
Vi jobber videre med å få til sitteplasser ute 
i skoleområdet.. Dette for at vi skal få er 
populært utendørs tilbud for elevene våre, 
som er ungdommer som liker å samles for å 
slå av en prat.  
 
VI ØNSKER Å SKAPE ET PENT, RYDDIG OG TRIVELIG MILJØ INNE OG UTE VED HOEGGEN 
SKOLE. 
 
Grønt flagg-ansvarlig ved skolen er også nå inkludert i miljøgruppa(voksne) og det avsettes 
midler til å jobbe med Grønt flagg. 
 
Elevråd og Grønt flagg-ansvarlig danner nytt miljøråd hver høst. 
 

Nytt satsningsområde for Hoeggen skole 
 
Nytt tema 
 Sunne matvaner i kantina 
 Kortreist mat i M/H-undervisninga. 

 
Beskrivelse 
Vi planlegger denne perioden å satse litt på sunne matvaner og et 
bevist valg av lunsj hos våre elever. Vi har ikke en kantine hvor 
elevene kan sitte og spise maten sin, men vi har et utsalg der 
elevene kan kjøpe mat og drikke. Denne høsten inngår vi et 
samarbeid med ”Rocka mat” hvor vi tar inn mat og smoothies.  

Vi setter denne høsten opp kompostbinger. Her er det M/H-
undervisninga som skal kompostere matrester og matavfall. Planen 
er at vi til våren skal kunne sette opp opphøyde bed hvor vi planter 
grønnsaker som skal brukes i undervisninga til høsten 2013. M/H dyrker også frem en del 
grønnsaker og krydderplanter allerede nå. Vi satser på kortreist mat! 

9. trinn ved skolen deltar på et prosjekt sammen med Renholdsverket og Grønn hverdag 
som omhandler forbruk og søppel. Her jobber vi med holdningsskapende opplæring både for 
elever og foreldre. 
 
Hoeggen skole har hver vår miljødag som miljørådet ved skolen har ansvar for. Her ryddes 
skolens uteområde, og vi planlegger å utvide aktivitetene fremover for denne dagen. 
Miljørådet vil jobbe med og planlegge denne dagen gjennom året. 
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Videre planer  

 Hoeggen skole søker igjen om deltagelse i et Comenius-prosjekt. 

 Nytt valgfag på 8. trinn der vi satser bla. på redesign. 

 9. trinn har Kulturfag hvor vi tilbyr redesign. 

 Utvide vårt Remida-lager. 
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Aktivitetsplan 
 

Aktivitet Beskrivelse Start Ferdig Deltakere Ansvarlig Kommentarer 

1 
Utarbeide 
resertifiseringssøknad 

Aug. 
12 

Sept. 
12 

Grønt flagg 
ansvarlig 

Rektor/ Grønt 
flagg ansvarlig  

Gjennomført 

2 

Informasjon om 
Grønt Flagg 
prosjektet til elever, 
foresatte, ansatte 

Sept. 
12 

 
 

 
Rektor/ Grønt 
flagg koordinator  

Gjennomført 

3 Aktiv skoleveg    Elevrådet  

4 Etablering av miljøråd 
Aug. 
12 

Sept. 
12 

Grønt flagg 
ansvarlig 
/Elevråd 

Grønt flagg 
ansvarlig 

Gjennomført 

5 Søppelsortering 
Aug. 
12 

Juli 13 Alle trinn Alle trinn  

6 Miljøtjeneste 
Aug. 
12 

Juli 13  Alle trinn  

 Sunn mat i kantina 
Aug. 
12 

Juli 13 Alle trinn 
”Kantine 
ansvarlig” 

 

7 Kompostering 
Aug. 
12 

Juli 13 9. trinn M/H- seksjonen  

8 Kulturfag 
Vår  
13 

Vår  
13 

9. trinn 
Kulturfag- 
lærerne 

 

9 

Gründercamp i 
samarbeid med UE og 
Trondheim 
Renholdsverk 

  8. trinn 8. trinn  

10 

Registrering av 
avfallsmengder ved 
skolen to ganger på 
våren. 

Mars 
11 

Juni  
11 

Alle 
basisgruppene 

Grønt flagg 
koordinator 
Kontaktlærerne 

Type avfall, 
kildesortering, 
mengder etc. 

11 Miljødag Vår 13  Alle trinn Miljørådet  

12 
Utarbeide Søknad om 
resertifisering 

Aug. 
13 

 Miljørådet 
Rektor/ Grønt 
flagg koordinator 

 

  

 


