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Grønt Flagg

▪ Internasjonal miljøsertifiseringsordning og 
et pedagogisk verktøy. 

▪ Utviklet i 1992

▪ Formålet med Grønt Flagg er å styrke 
bærekraftig utvikling i skoler og barnehager 
gjennom involvering av barn og unge

▪ I Norge er 1000 skoler og barnehager 
Grønt Flagg sertifiserte





Bærekraftsmålene

For å få til bærekraftig utvikling så kreves det at vi aktivt bidrar  
i en bærekraftig retning – at vi lever og handler bærekraftig. 
Denne kompetansen og motivasjonen starter i barnehagen.





GRØNT FLAGG

Barn og unges 
klimaengasjement 

Barnas Klimarapport – ja, barn er 
bekymret, men de ønsker å gjøre 
mer for miljø og klima

Løsninger og muligheter  - gir 
større grad av mestring og mindre 
frykt



Søknadsportalen 

• Maler som skal gjøre 
det enkelt.

• Ta kontakt hvis du 
lurer på noe!



7 ENKLE KRITERIER

1. Miljøråd
2. Miljøgjennomgang
3. Miljøtema og miljøhandlingsplan 
4. Prosjektet skal følges opp, evalueres og 

rapporteres 
5. Relateres til rammeplanen
6. Informer og involver hele barnehagen (inkl

foresatte)
7. Utarbeide og implementere miljøregler

GRØNT FLAGG



• Avfall (plast, kildesortering)
• Forbruk og gjenbruk
• Energi
• Sunt og klimavennlig kosthold 
• Fysisk aktivitet 
• Bærekraftig utvikling
• Friluftsliv og naturopplevelser
• Kjøkkenhage og økologisk dyrking 
• Biologisk mangfold

Grønt Flagg Temaer



https://grontflagg.fee.no/temasider-1

Idèbank og ressurser for barnehager



Hva skjer fremover?



Undersøkelse om matsvinn

• Samarbeid med Matvett.no 

• Kartlegge hvordan barnehager jobber med 
matsvinn

• Hva slags ressurser dere har tilgjengelig og/eller 
om det er behov for mer kompetanse

• Pedagogiske ressurser



Hva skjer i 2022?

• Ansvarlig forbruk
• Klær og klima 



Hva skjer i 2022?

Obs! Det kommer ny dato 
for 2022!

• Feire og markere 

• Få frem hva en selv kan 
gjøre i hverdagen

• Positivitet og håp



Engasjer foreldrene og ansatte

https://tavarepadetduhar.no/• Be foreldre ta med egen kopp til 
foreldremøter

• Dropp de blå skoposene
• Ha miljø- og klimabøker på personalrommet 

som en kan lese
• Utfordre hverandre  - konkurranser på 

jobben?
• Bruk #Grøntflagg i sosiale medier

Facebook | Instagram  

https://tavarepadetduhar.no/


TA KONTAKT MED OSS

• Ikke nøl med å ringe eller å sende oss en e-post om det er noe dere

lurer på ☺

• Kontakt prosjektleder barnehager: 

Linda C Dale, LD@fee.no, mobil 93023602

mailto:LD@fee.no

