
Grønt Flagg 
Nettverksmøte 19. november 

Trondheim, 19. nov 2019
 Velkommen.



Bakgrunn – Grønn Barneby 
● 2002 vedtak i formannskapet om at TK skulle jobbe for å bli en Grønn 

Barneby
● 2003 Trondheim kommune ble Grønn Barneby - Blekkulf 

miljødektektiver
● 2004 ble en arbeidsgruppe etablert
● 2004 vedtak i formannskapet av Handlingprogram  2003 –2012 for 

Trondheim som Grønn Barneby. 
● 2013 – strategiplan Grønn Barneby 2013-2020 vedtatt i 

formannskapet

Ny handlingsplan og ny politisk sak kommer.
Fokus på bærekraftsmål og mål i rammeplan om 
Bærekraftig utvikling vil prege ny handlingsplan

Spørreundersøkelse er sendt ut.

 



 



Grønt Flagg i Trondheim 
● TK har i dag  56 skoler og 149 barnehager som er 

registrert/sertifisert med Grønt Flagg – totalt 205 enheter 

 

Grønt Flagg ved Okstad skole



1.  Deltakelsen skal besluttes av styret. Et miljøråd skal opprettes

2.  Det skal utføres en miljøgjennomgang
3. Miljøtema skal velges og en miljøhandlingsplan for periodens prosjekt skal    
utarbeides
4. Prosjektet skal evalueres, rapporteres og følges opp.
5. Prosjektet skal i størst mulig grad relateres til læreplanene ved de ulike trinnene, 
eller til barnehagens rammeplan.
6.  Lokalmiljøet skal involveres

7. Miljøregler skal utarbeides

Viktigst: Alle elevene ved skolen og barna i

skolen skal involveres i miljøarbeidet!

De 7 Grønt Flagg kriteriene



FEE Norway - nettsider



Grønt flagg- søknadsportal

 



Grønt flagg  - på 2.11 min

 

http://www.youtube.com/watch?v=R409e5USgdg


Rusken 2020
Kommer våren 2020 
65 barnehager- 39 skoler i 2019
Ca 15 000 barn og unge



Marin forsøpling
● Strandrydding - som del av Rusken
● Plastprosjekt, bli flerbrukslag/skole
● Plastreduksjon

-https://naturvernforbundet.no/plast-og-giftfrie-barnehager/category4022.html
- https://www.framtiden.no/aktuelle-rapporter/838-et-hav-av-plast/file.html

https://naturvernforbundet.no/plast-og-giftfrie-barnehager/category4022.html
https://www.framtiden.no/aktuelle-rapporter/838-et-hav-av-plast/file.html


Avfall og kildesortering
● Besøk ved Heggstadmoen gjenvinning- bhg.
● LOOP-heftene og gjenvinngsfilmer på loop.no
● Matavfall - 10% matsvinn ved skoler/bhg i Trondheim
● Besøk ved Remida-senteret - Kurs 21.nov.- 4 ledige plasser.

http://loop.no/


● Gjenbruksnett fra GBB - 12000 utdelt så langt
● FEE har delt ut 6000 nett
● Testes ut ved SFO fremover, ( Okstad, Jakobsli, Ranheim 

og Charlottenlund)

Nye nett med 
innblandet plast
 -  for å redusert 
klimautslipp.

Gjenbruksnett



● Mange GF prosjekt ved skoler/bhg
● Gjenglemt tøy. Innsamlingstjenest

 fra Fretex. Enhetene får levert poser for
innsamling av tøy. Fretex henter ved behov.
Påmelding til Grønn Barneby

● Bruktbutikk/byttemarked
https://trondheim2030.no/2019/03/28/jakter-det-store-bruktkuppet/

Tøyinnsamling

https://trondheim2030.no/2019/03/28/jakter-det-store-bruktkuppet/


Energi 
● Ida og Markus- får ting til å skje 
● Earth hour  - lørdag 28.mars , kl 20.30- 21.30
● Vannhjul

http://www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1117732144
https://www.trondheim.kommune.no/earthhour/


Kompostering - TRV
● Ca 100 skole/barnehager komposterer
● De får låne binger av TRV
● Gratis kompostbark kjøres ut årlig
● Morten Skogly - morten.skogly@gmail.com,  mobil 

41545931

Landbruk- og matminister Lars Peder Brekk  på besøk i Strindheim barnehager

mailto:morten.skogly@gmail.com


Voll gård - kompetansesenter 
for urban dyrking

● Kurs økologisk dyrking - vår
● Kurs frøsanking -høst
● Jordkurs
● Urban dyrking i Trondheim -

muligheter for skoler og barnehager
● Voll- kjøp av jord, leie av jordfres.

http://urbandyrking.vollgard.no/http-urbandyrking-vollgard-no-p
rodukter-tjenester/

Antall skole/kjøkkenhager 
i Trondheim:
115 barnehager
21 skoler 

http://urbandyrking.vollgard.no/http-urbandyrking-vollgard-no-produkter-tjenester/
http://urbandyrking.vollgard.no/http-urbandyrking-vollgard-no-produkter-tjenester/


Biologisk mangfold og 
 friluftsliv

● Bikuber - utlysning på 2 ny kommer
● Fugler - fuglekasser m/webkamera
● Viltkamera- Skoleprosjekt
● Humlekassekurs 
● Humlekurs 
● Planting av humleplanter
● Kurs Biomangfold, skistua i mai



Kostholdskurs
● Kostholdstilbud med Friskliv og mestring
● Liantunet- inspirasjonskurs- Vegetar
● Villmat-kurs , kommer våren 2020
● Fiskesprellkurs

● https://trondheim2030.no/2019/04/08/slik-lager-du
-veggismat-som-ungene-liker/

S

https://trondheim2030.no/2019/04/08/slik-lager-du-veggismat-som-ungene-liker/
https://trondheim2030.no/2019/04/08/slik-lager-du-veggismat-som-ungene-liker/


Internasjonalt arbeid
● Bistandsprosjekter brukes av mange skoler og 

barnehager
Forut, Streetlight, SOS barneby

● Rettferdig handel/Fairtrade-skoler/barnehager



Trafikk og Grønt flagg

● Trafikk som satsing for barnehager 
● Beintøft 2018 – Trondheim kommune nr 1 i Norge på 

antall deltakerskoler



  Grønn Barneby’s pris 

Vinner GBB pris 2013 
Bakklandet barnehage

Vinner i 2017
Ila skole 

Vinner GBB pris 2014 
Eberg skole

Vinner GBB pris 2015
Markaplassen skole

Vinner GBB pris 2016
Bymarka naturbarnehager

Vinner 2018 - Steinerskolen 
Trondheim, Ila

Søk innen 1. mai - Barneskolene har mulighet i 2020 !

Vinner 2019 -  Ilabekken barnehager



Verdens miljødag  5. juni
Markering av verdens miljødag 2019
For 1. og 2. trinn, samt barnehager.
- Konsert 
- Naturveiledere 
-  Friluftsaktiviteter
- Båt-race/regatta 
-Og mye mye mer……



Nettside Grønn Barneby

● Lenker til informasjon, tips og opplegg
● Nettverkssamlinger og kurs
● Konkurranser og aksjoner
● Nyheter fra Grønn Barneby- Gå inn og abonnèr
● Veiledning på registrering og sertifisering
● Eksempler på miljøhandlingsplaner og tema i 

Grønt Flagg 

Lik oss på Facebook



Hvis tid …….
Om bærekraft og miljø 

http://www.youtube.com/watch?v=8WrMCdnSnqc


Grønt Flagg   

Lykke til videre


