
Nyhetsbrev nr. 3/2020
Til alle skoler, barnehager og samarbeidspartnere i Trondheim

Jula nærmer seg og en velfortjent juleferie står for tur. Grønn Barneby vil 
gjerne sende dere alle en liten julehilsen med litt nytt om ting som har skjedd, 
og som vil komme i løpet av neste halvår. 
2020 vil jo fremstå som “annerledesåret” på alle måter, dette også for Grønn 
Barneby. Vi har dessverre måtte avlyse eller utsette mange av aktivitetene vi 
hadde planlagt, og derfor har vi heller ikke fått fulgt opp dere så godt som vi 
har ønsket. Vi ser og at mange av skolene og barnehagene har redusert de 
miljøtiltak de hadde planlagt, men mange har likevel klart å holde trøkket opp 
på miljø og folkehelseopplæring. Spennende i år har jo også vært at skolene 
har tatt i bruk ny læreplan (LK 20). Dette er en plan som i stor grad åpner for å 
fokusere på opplæring om miljø og bærekraft i mange ulike fag, og på den 
måten få jobbet helhetlig med de ulike temaene.
Vi har videre hatt mye fokus på å bistå ute ved enhetene, i forbindelse med at 
skoler og barnehager skal resertifisere seg. Her er det viktig for oss å gjenta at 
de som møter ulike utfordringer med resertifiseringen, kan ta kontakt med oss 
i Grønn Barneby, så hjelper vi dere videre.
I dag er det 214 enheter som er Grønt flagg sertifisert. 

Aktiviteter våren 2021
Vårens aktiviteter er foreløpig noe usikker pga smittesituasjonen, og vi 
kommer til å sende ut informasjon om ulike kurs og tilbud etter hvert som 
disse er klare. Listen ser foreløpig slik ut:

• Digitalt inspirasjonskurs om mat, LianTunet, dato kommer
• Bikuber fra Grønn Barneby, invitasjon kommer.
• Kåring - Grønn Barnebys pris, barneskoler
• Markering av Trøndersk Matmanifest/Oj, til alle 9.trinn 10 feb.
• Earth Hour- 2021, 27.mars kl. 20.30-21.30
• Husk batterijakten for 4.trinn, 12. april - 2.mai - info kommer
• Rusken-dugnad 2021, for skoler og barnehager – 19. april til 28. mai
• Biologisk mangfold, kurs for ansatte i skole og barnehage. mai
• Skoleskogdager for ungdomstrinn,  9 -10. juni
• Kurs om dyrking, Voll gård. - april/mai
• Verdens miljøverndag, juni- for barnehager og 1.-2. trinn

Vi jobber og for å få på plass flere tilbud utover våren, og informasjon om 
dette vil bli sendt ut etter hvert som ting er klart.

Invitasjoner knyttet til aktivitetene vil bli sendt ut utover våren. Man finner og 
informasjon  på nettsidene til Grønn Barneby

Kostholdsopplæring sammen med LianTunet og Geitmyra/Credo

Grønn Barneby har i 2020 inngått avtaler med våre to Matkultursenter, 
LianTunet og Geitmyra/Credo om kostholdsopplæring for elever knyttet opp 
mot faget Mat/helse. LianTunet viderefører sitt opplegg “Matnyttig skoledag” 
som tilbys 6. trinn elever, mens Geitmyra/Credo har utviklet et tilbud som går 
ut til alle 9. trinns elever. Respons og tilbakemeldingene på tilbudene har vært 
gode på begge klassetrinn, og tilbudene videreføres utover skoleåret slik at 
flere skoler får muligheten.

Matsvinn for 6. trinn
Matsvinn er et viktig tema for undervisning om bærekraftig utvikling, og 

og kunnskap om temaet, samt at man setter et stort fokus på matsvinn er 
nødvendig. 

Nå kan din enhet snart søke om å bli fadder for 
honningbier. Invitasjon kommer.

Grønn Barneby ønsker dere en riktig god jul og et godt nyttår!

Snåle grønnsaker får en ny sjans. Bilde hentet fra 
innspilling av matsvinnfilm som brukes i 
undervisning i Trondheim.



Matsvinn for 6. trinn ( og 9. trinn)

Grønn Barneby har denne høsten hatt et svært godt samarbeid med Framtiden 
i våre hender og Matsentralen, for å kunne tilby et undervisningsopplegg om 
matsvinn til 6. trinn - og etter hvert også 9.trinn. Opplegget har bestått av ulike 
oppgaver som elevene jobber med i for- og etterkant av et besøk ved 
Matsentralen. På grunn av Korona, så har dette besøket etter hvert blitt 
gjennomført som digitalt opplegg ute ved de enkelte skolene. I den forbindelse 
er det og laget en film som handler om hvor viktig det er at vi reduserer 
matsvinnet, både ved skoler, i barnehager og hjemme.
I løpet av høsten fikk vi ønsker om at opplegget og tilbys for 9. trinn, og dette er 
det nå åpnet for.
FIVH har holdt i alt 43 foredrag for elever om matsvinn og bærekraft i 
forbindelse med dette opplegget.

Beintøft høsten 2020

Gratulerer til de av våre skoler som har deltatt i høstens Beintøft. Resultatene 
som elevene i Trondheim kan vise til er imponerende. Trondheims elever gikk 
72 533 km i konkurranseperioden, dette utgjør en besparelse på 9647 kg CO2. 
Flere av våre skoler dro iland gode plasseringer nasjonalt, samt at mange skoler 
også ble premiert med aktivitetsutstyr fra oss som arrangerte lokalt.
Stor takk til alle skoler som bidro til et fantastisk resultat.  

Grønn Barnebys pris 2020

Kåring av vinner for 2020 ble dessverre avlyst på grunn av smittesituasjonen i 
vår. Vi har derfor bestemt at barneskolene som hadde mulighet til å søke i vår, 
skal få en ny mulighet våren som kommer. Det betyr at det igjen er 
barneskolene som inviteres til å søke på årets pris, med gode prosjekter og 
gode eksempler innen miljø og folkehelse. Vi sender snart ut invitasjon til å 
delta til alle barneskoler. Dette er en flott mulighet til å få vist frem det arbeid 
som skolen jobber med knyttet til miljø og bærekraft. Vi oppfordrer alle skoler 
til å søke på  årets pris, enten med egne prosjekter eller med utgangspunkt i 
det arbeid som blir gjort gjennom Grønt flagg ved skolen. Vinneren får 20 000,- 
som kan benyttes til miljøtiltak ved skolen.

E-læring om kosthold, mat og miljø, for ansatte i barnehager

Grønn Barneby samarbeider med FriskLiv og Mestring om å utvikle et eget e-
læringsprogram om kosthold, mat og miljø, vil bli tilbudt alle ansatte i 
barnehagene utover våren. Programmet vil bli lagt ut i KS læring for alle 
kommunalt ansatte, men vil og bli gjort tilgjengelig for alle private enheter.

Plast-utfordringen for skoler i Trondheim

Vi har sammen med Framtiden i våre hender, hatt et opplegg som heter Plast- 
utfordringen ute i skolene denne høsten. Her får elever opplæring om plast, og 
hvorfor plast i naturen er et problem. I tillegg blir de utfordret på å gjøre enkle 
tiltak, både på skolen og hjemme. FIVH har holdt 20 foredrag knyttet til dette 
prosjektet i høst.

Vi minner om hjemmesiden til Grønn Barneby. Der finner du mange tips og 
nyttige ting til miljøarbeidet. 
http://www.trondheim.kommune.no/gronnbarneby

Kontakt: gronnbarneby.prosjekt@trondheim.kommune.no 

Miljøvennlig hilsen fra Grønn Barneby
Hege, Bjørn Arild og Roy-Inge.

Grønn Barneby ønsker dere alle
en riktig god jul

og et godt nyttår.

Fra filmproduksjon knyttet til tema matsvinn på 
6. trinn. Filmen brukes i undervisningen. Vi vil nå 
tilby opplegget til 9. trinn i mat og helse.

Vinnerne av Grønn Barnebys pris 2019 - 
Ilabekken barnehager. Vi må samtidig gratulere 
Ilabekken som vinner av Utdanningsforbundets 
Klimapris 2020. 
2020 ble uten vinner. Derfor vil barneskoler få ny 
mulighet til å søke på vår pris i 2021.

http://www.trondheim.kommune.no/gronnbarneby
gronnbarneby.prosjekt@trondheim.kommune.no



