Nyhetsbrev nr. 01/2022
Til alle skoler og barnehager i Trondheim

God sommer fra Grønn Barneby

Skole/barnehage-året 2021/22 er nå ved veis ende, ting er normalisert, og vi
har kommet i gang med de fleste av våre aktiviteter igjen. Kursene har vært
fulltegnet, og aksjonene har hatt stor oppslutning fra skoler og barnehager i
Trondheim. Vi har sett en del frafall på grunn av sjukdom på kursene, men
dette håper vi går over til høsten.
Grønn Barneby har hatt mange besøk ute ved skoler og barnehager i
forbindelse med at mange nå har hatt Grønt flagg i over 10 år. Dette er en
flott anledning til å både se bakover på hva man har fått til, samt se på de
mulighetene som kommer. Og ikke minst en god grunn til å slå seg selv på
skuldra og nyte følelsen av å ha gjort en flott og viktig jobb. Hvis dere ikke
har hørt fra Grønn barneby, så ta gjerne kontakt hvis dere har hatt flagget i
mer enn 10 år.
Så ser vi at noen av skolene og barnehagene har kommet litt i bakleksa i
forhold til resertifiseringene. Dette er fullt forståelig ut i fra de to årene vi
har lagt bak oss. Vi kommer til å ha økt fokus på å bistå de enheter dette
gjelder, og kommer til å ta kontakt over sommeren.

Aktiviteter høsten2022:
Endelig markering av Verdens Miljødag igjen. Her
er vi i gang med årets båtrace.

Eivind på Voll gård underviser lærere om hvordan
de kan komme dyrke sammen med elever som en
del av undervisninga.

Oversikten over høstens aktiviteter ser foreløpig slik ut:

• Nettverk for skoler, med Ungdommens bystyre - 30. september
Info om dette er sendt til alle GF kontakter før ferien.
• Beintøft- gå/sykle-aksjon for skoler 5. - 30- september
• Kurs og høstfest, Voll gård- midten av september
• Matsvinn-prosjekt til 6. trinn i Mat og helse
• Klimaforedrag fra UngKlima
• Nettverksmøte Grønt Flagg - Barnehager
Invitasjoner knyttet til aktivitetene vil bli sendt ut utoverhøsten. Man
finner også informasjon på nettsidene tilGrønn Barneby.

Rusken-dugnaden 2022 - over 18000 barn og unge deltok
Barn og unge i Trondheim har denne våren gjort en formidabel innsats for å få
et renere Trondheim. Ca 18 000 barn og unge fra i alt 90 barnehager og 40
skoler deltok denne gangen. Dette arbeidet merkes godt i byen, samt at vi får
flere barn og unge som passer på at søppel ikke havner i naturen. Grønn
Barneby vil takke alle barn, elever og ansatte for innsatsen. Det har blitt
trukket vinnere av årets Rusken for både skoler og barnehager. Vinner av
SkoleRusken og premien på 10 000 kr ble: Huseby barneskole og AC Møller
tegnspråksenter. Vinnere av BarnehageRusken ble: Leangen Kulturbarnehage,
Fjæraskogen barnehage, Byåsen kirkes barnehage og Valset barnehage.

Leder av Oppvekstkomiteen, Geirmund Lykke
deler ut Grønn Barnebys pris til glade vinnere
ved Flatåsen skole.

Grønn Barnebys pris ble i vår tildelt en ungdomsskole. Juryen hadde mottatt
gode søknader. Stor variasjon i prosjektene gav juryen en krevende jobb med
å kåre en vinner. Til slutt falt juryen ned på at årets vinner ble: Flatåsen skole.
Flatåsen skole vinner prisen for arbeid med skolehage over mange år. De har
og gjort en imponerende jobb med å reetablere en froskedam over flere år.
Kanskje kommer salamanderen tilbake snart ?
Skolen vinner 50 000 kroner som skal brukes til miljøtiltak ved skolen, og
prosjekt vil bli presentert på samlingen for skoler den 30.september. Juryen
gir og hedrende omtale til Blussuvoll skole, som med prosjektet Bluss Bike-fix,
har fått i gang et elevstyrt prosjekt som tilbyr sykkelreparasjon for elever,
foreldre og ansatte ved skolen.

Grønn Barneby ønsker dere en riktig god sommer!

Grønn Barneby *sommer 2022

Grønn Barnebys pris 2022

Markering av Verdens Miljødag og #GrønnSuperdag

Oppvekstdirektør Lasse Arntsen åpner Verdens
Miljødag i Iladalen

Ivrige humlefangere på årets humlekurs.

Endelig kunne vi igjen invitere til Verdens miljødag i Iladalen. 3 juni deltok
omlag 1000 barn og elever i en flott markering av dagen. Dagen ble preget av
engasjerte barn og veldige gode aktiviteter på over 20 ulike stands. Stor takk til
alle våre samarbeidspartnere.
Markeringen ble samkjørt med FEE Norway sin markering kalt Grønn
Superdag. Svært mange skoler og barnehager var i år påmeldt til Grønn
Superdag i Trondheim og fikk gjennomført fine miljøaktiviteter ved egen enhet
den dagen.

Kurs

Vi har denne våren gjennomført tre kursdager i samarbeid med Voll gård og
Kompetansesenteret for Urban dyrking. Kurset gav en flott innføring i dyrking
ved skoler og barnehager, samt at alle deltakerne ble kjent med
kompetansesenteret sine tilbud. Her finner man alt man trenger for å komme i
gang med dyrking, samt får verdifulle råd med på veien. Vi kommer med
oppfølgingskurs til disse til høsten- hvor fokus er høsting og høstfest. Denne
vinteren har vi også hatt kurs om matallergier og intoleranse. Begge kurs var
fulltegnet, og vi hadde lærerike dager i kurslokalene til ASKO. Takk til
kursholder Svein Magnus Gjønvik og ASKO for strålende vertskap. I tillegg fikk
vi gjennomført nok et humlekurs sammen med La humla suse. Dette kurset
engasjerer alle som deltar og viser hvordan man enkelt kan jobbe med
biologisk mangfold i skolen eller barnehagen.

Kostholdsopplæring i Trondheim

Trondheim kommune har hatt avtaler med matkultursentre i forbindelse med
kostholdsopplæring. Vi ser at dette er et tilbud som når ut til få elever, og
dette samt andre årsaker gjør at vi vil gjøre endringer på satsingen. Fra
kommende høst vil det bli satt i gang en prosess for å få på plass et opplegg
som favner alle skoler. Grønn Barneby kommer med mer info utover høsten.

Ung Klima - for elever på ungdomstrinnet
Sara Helen og Oline-Cecilia i full gang med planting av
nye trær under årets skoleskogdager

UngKlima redaksjonen har nå vært virksom i ett år. Nettsiden er nå lansert, og
denne bygges stadig bedre. Ta en gjerne kikk på UngKlima.no
Som en del av opplegget vil UngKlima tilby et klimaforedrag som
ungdomsskoler i Trondheim kan bestille gratis til sine elever.
Foredragsholderne er være ungdom og studenter. Dette har vært et tilbud
som lenge har vært etterlyst, og vi er svært glade for å kunne samarbeide med
forskermiljøet ved NTNU for å få dette på plass.

Politisk sak om GBB

Hans Brede og Torgrim Garberg tar for seg skogen
gjennom tidene og dens betydning for oss mennesker
og dyr.

Grønn Barneby frem mot 2030 var til politisk behandling i Bystyret i april.
Politikerne var samstemte på at den jobben som blir gjort ved skoler og
barnehager innen miljøopplæring er svært viktig, og at Grønn barneby skal
fortsette å utvikle sin rolle som en drivkraft på dette feltet. Det kom og noen
spennende føringer på hvordan dette arbeidet kan utvikles. Grønt
flaggkontakten sin rolle , og en styrking av denne, er blant sakene vi skal se
nærmere på fremover.

Skoleskogdager.

Årets skoleskogdager foregikk i området ved Markaplassen. Og da var det
veldig naturlig at det var Markaplassen skole som fikk muligheten til å delta
med sitt 9.trinn. 150 elever fikk være med på mange spennende aktiviteter
knyttet til skogen. Her gikk det blant annet i el-fiske, motorsager, mikrolivet i
skogen, og ikke minst planting av trær. Dette var noen mange elever prøvde
for første gang.

Steinar Stensli, Hans Mack Berger og Geir Ivar
Sandrød lærer elevene om livet i ferskvann.

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, Roy-Inge og Bjørn Arild.

Grønn Barneby ønsker dere alle en riktig god sommer!

