17.12.2018

Rektor og styrer
Grønt Flagg kontakt

BIKUBE SOM MILJØTILTAK VED DIN SKOLE/BARNEHAGE ??
Grønn Barneby har i samarbeid med skoler og barnehager hatt et pilotprosjekt med bikuber i
barnehage/skole. Prosjektet har fungert veldig bra, og vi har nå midler til å kunne videreføre
prosjektet i 2019 med inntil fire bikuber. Vi inviterer derfor de som kunne tenke seg å prøve
ut prosjektet til å ta kontakt med oss og melde sin interesse.
Bikuben vil bli røktet av birøkter Sigrid fra Bieffekten, og barn/elever vil kunne bli involvert i
røktingen. Birøkter vil også kunne ha et pedagogisk opplegg for barn/elever. Prosjektet åpner og for
at man kan ha ekstra fokus på insekters og biers viktige rolle som pollinator, og hvordan man kan
bidra til at insekt får et bedre livsgrunnlag.
Etter at sesongen er over, vil man kunne høste opp mot 20 kg honning, som skolen/barnehagen kan
benytte til å lage produkter som kan selges videre. Grønn Barneby vil dekke mesteparten av faderkostnadene på kr 32 500,-, men enhetene vil måtte dekke en egenandel på 5000,- pr sesong.
Bikubene vil bli satt ut i slutten av april. De fire enheter som får ha en bikube kommende sesong vil
forplikte seg til og:
- Delta med minst en ansatt på oppstartsmøte 17. januar kl 14.00 - 15.30,5 etg,Kleberstein,
Bytorget.
- Informere foreldre om prosjektet.
- Gjennomføre et felles informasjonsmøte for alle ansatte.
- Dekke egenandel på 5000,- Knytte prosjektet mot enhetens Grønt flagg sertifisering.
Ved interesse, send mail til gronnbarneby.prosjekt@trondheim.kommune.no innen onsdag 09.01.
Ved spørsmål om prosjektet, ta kontakt med: Bjørn Arild Silseth, tlf: 95 90 71 00.
Minner om vår hjemmeside: http://www.trondheim.kommune.no/content/1117720981/Gronn-barneby

Med hilsen
Grønn Barneby
Bjørn Arild Silseth
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