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Hvem er vi?
Ila skole er en barneskole på Ila som ligger i grensen 
mellom marka, kysten og byen. Vi har ca. 450 elever og er 
en av fire mottaksskoler for barn i Trondheim. 20 % av 
elevene våre er minoritetsspråklige og de representerer 
25 morsmål. Vi har vært Grønt flagg skole siden 2008.

Vårt motto er:

Ila midt i verden - med glede og læring på ferden.



Vårt miljøarbeid
Vår visjon:

Å redusere og resirkulere avfall ved Ila skole. 

For å få til dette har vi:
1. Miljøpatrulje med møter annenhver uke
2. Resirkuleringskonkurranser
3. Matavfall, kompost og egen kjøkkenhage
4. Samarbeid med “Gratiskjøleskapet” i Ila



1. Miljøpatruljen
● Møter annenhver uke hvor vi drøfter 

fremgang, tiltak og aktuelle saker.
● To representanter fra 2. - 7.trinn pluss 

mottak.
● Representantene videreformidler 

saker fra møtene og er pådrivere for 
miljøarbeidet på trinn.

● Miljøpatruljen arrangerer 
konkurranser og rydder i klær og mat. 



2. konkurranser for miljøet
● I løpet av ett skoleår arrangerer Miljøpatruljen 

konkurransen “Ryddesjekken”. 
● Månedsvinnere får vandrepokal og årsvinner får 

en trinnpremie. 

● På “Verdens miljødag” arrangerte Miljøpartuljen 
en resirkuleringskonkurranse i skolegården. 

● Elevene resirkulerte på tid. Beste trinn vant en 
fruktkurv.



3. Matavfall, Kompost og Kjøkkenhage 
● 1., 6. og 7. trinn, pluss ansatte, resirkulerer 

matavfall.  

● Matavfallet kastes i egen kompost på 
baksiden av skolen.

● Jorda fra komposten brukes i SFOs 
kjøkkenhage på Skansen. Her dyrkes mat 
til bruk i SFO. 



4. Gratiskjøleskapet
● Høsten 2016 fikk vi vite om “Free 

fridge” - Gratiskjøleskapet.

● Vi fikk være med å gi til kjøleskapet 
og fordelte arbeidsoppgaver på trinn.

”Burde vært slike kjøleskap over hele Norge”

Video: NRK - Trøndelag _MILJØPATRULJEN og FREE FRIDGE

Foto: NRK

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Ftrondelag%2F--burde-vaert-slike-kjoleskap-over-hele-norge-1.13243667&h=ATN7jqxuRqEcasE_smsqL6IUvSsfFb3Z_nkM4jvGmKRn1ZN8r_yIUPVhyav3bFjxV8N1XtBItltgjACuK0pnI1MNnHFIYxXoqspWNGVJXgm3wL3Xo5wJQSiBjUhQnIlaVM_w8dH5VkUWuGx7bsKGQn55O2_RWAoRwAor7fe8PLQQvdrY260dgpd_gi9Pk2oOd9ZbuxKOi6ZjA1jZLZBzxBkTHtRPFR7m8lKtPDnAh3hX--dF50g_ikh_tzqpRY0FMPEjKT_zGznEBKd5cIzapKrxVWss2R9kvfbtdw
https://www.facebook.com/nrktrondelag/videos/10158677776180206/?hc_ref=ARS2cYDVZTdsimAUUyaTn1_D9tkMV2A9N6-3-jMwJXpjDg631aQCugafSFj8aVmfjyY


Veien videre 
● Fortsette med Miljøpatruljens viktige arbeid.
● Fortsette med effektive konkurranser.
● Matavfall på alle trinn.
● Sikre system mot matsvinn.
● Enda større fokus på å redusere matavfall 

- Kan vi veie trinnets matavfall for å se om vi kan få ned mengden?

- Vil vi redusere matavfall om elevene lager matpakka selv?

Foto: NRK



Overføringsverdi
● Miljøpatruljen engasjerer, aktiviserer og forplikter. Det kreves 1-2 voksne med litt tid.
● Konkurranser er fint for å få hele skolen med. Det krever litt av voksne og barn - men det er vel 

verdt det. Det viktigste er et godt system og god planlegging.
● Matavfallsdunker krever litt trening av barna og oppfølging av voksne. Det må også kjøpes inn 

dunker og riktige poser. Men, det er en svært fin og viktig miljøinnsats som alle kan klare!
● Kompost - Kommunen har kurs for ansatte og fikser alt dere trenger for å drive egen kompost. 
● Kjøkkenhagen krever en ildsjel og et system. Det er givende for alle involverte og noe skolen kan 

være stolt av.
● Gratiskjøleskapet er et prosjekt for lokalsamfunnet. Kanskje er det likevel noe for en annen skole?  

- Vil gi vekk kjøleskap

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftrd.by%2Flivsstil%2F2017%2F09%2F15%2FFree-fridge-familien-vil-gi-vekk-kj%C3%B8leskap-15309653.ece&h=ATOQyaIXiphKqflqtn69xpGmBdYIKHY6MWbNuZ9Vyo2tmtmMHQKUdisW1wY-n2dqLw4ji8mBzN4frVkFKXiPwSP8MbZb8R5WWtngtAct-IFe6VSzKRHyoprKvn-86IHB3r_mFT0S-nrc4zI9g-ULgh7kzN3ejFA8LIyxCMQ3KxeFveMLC2VZtyp8W9ejBUHkCowAVs2ihXFb0wmlR9eMwHKLIe55eVj813yiPMmGwj_IB5GBwN3Nk1xlyzU3M0iGq7JMixQ68fA19TGAMFLnhq86Hm5a3qY7lW4oJ19M


Spørsmål?

Takk for oss! 


