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HVORDAN JOBBE 
MED
MILJØFYRTÅRN I 
BARNEHAGEN ☺



Rammeplan for barnehagen sier:

Under barnehagens verdigrunnlag – eget avsnitt 
om bærekraftig utvikling:

- Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, 
holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.

- Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens 
handlinger har konsekvenser for fremtiden.

- Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å 
tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal 
gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på 
omgivelsene og naturen.



Rammeplan for barnehagen sier:

Under fagområdet natur, miljø og teknologi:

- Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til 
naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og 
utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de 
kan ta vare på naturen



Barnehagens miljøarbeid er implementert i årsplanen

Foreldrene får informasjon om miljøsatsingen via:

- Årsplanen

- Periodeplaner 

- Månedsbrev

- Foreldremøter



DETTE HAR VI FOKUS PÅ I BARNEHAGEN:

Avfallshåndtering:

Barn og voksne kildesorterer:

❖ Våtorganisk avfall

❖ Papir

❖ Plast

❖ Glass og metall

❖ Spesialavfall (batterier etc.)



Avfallsbøttene er godt merket på alle avdelinger 
og fellesområder





Vi snakker med barna om viktigheten av å 
kildesortere i:

❖ Samlingsstunder

❖ Hverdagsaktiviteter

❖ Rutinesituasjoner



Vi gjenbruker egne avfallsfraksjoner:

❖ Melkekartonger

❖ Eggekartonger, eggeskall

❖ Dorullkjerner

❖ Diverse bokser (byggryn, rosiner etc.)

Dette benyttes i formingsaktiviteter og 
butikklek/kjøkkenlek

❖ Reduserer papirbruk ved å oppfordre barna til å 
tegne på begge sider av arket





Dorullkjerner blir til de fineste hestehover ☺





Bruk av naturen:

❖ Besøker naturområder ukentlig – grønne lunger

❖ Gir naturopplevelser – ulike turer; på beina, 
stolpejakt, skiturer

❖ Lærer barna å vise respekt og omsorg for 
omgivelsene og naturen

❖ Lærer barna om allemannsretten

❖ Går på søppeljakt om våren – plukker opp søppel i 
naturen ellers også (ute på turer)

❖ Lærer barna å ta med seg søpla si tilbake til 
barnehagen









❖ Bruker naturmaterialer til lek og 
formingsaktiviteter

❖ Bruker naturen til å lage kunstverk – LANDART

❖ Lærer barna om dyr og planter og hvilken nytte 
disse har

❖ Dyrker nyttevekster på barnehagens uteareal og 
innendørs i vinduskarmen – vi har vår egen 
kjøkkenhage (økologisk hagebruk)

❖ Barna er aktivt med på planting og innhøsting

❖ Nyttevekstene brukes i tilberedningen av lunsj











Enøk (energiøkonomisering/effektivisering):

Sammen med barna fokuserer vi på å:

❖ Lukke dører og vinduer – kalde tiden av året

❖ Slukke lys i rom vi ikke bruker

❖ Skru av alle maskiner, pc’er, iPader og telefoner når 
de ikke er i bruk (ved dagens slutt)

❖ Ikke sløse - voksen til stede ved håndvask som 
veileder barna i bruk av vann, såpe og papir



❖ Vi bruker også tidsur på ventilasjonsanlegget

❖ Og har nattsenking av temperatur på panelovner





Måltid:

❖ Vi har kjøkkenassistent (utdannet kokk) 2 dager i uka 
- varmmatdagene

❖ Hun setter opp meny og planlegger alle innkjøp –
mer økonomisk, mindre matsvinn

❖ Vi har fokus på egendyrket mat (kjøkkenhage, 
vinduskarm) og økologisk mat (begrenses av 
økonomi)

❖ 1 måltid med fisk hver uke og enten kjøtt, grøt eller 
suppe den andre dagen

❖ De minste får også grøt en dag (fast hver uke)

❖ De andre dagene serveres brødmåltid med variert og 
sunt pålegg.



❖ Barna deltar i matlagingen (barns medvirkning)

❖ Til de store barna lages det buffet - de får da forsyne 
seg selv fra lave bord hvor maten presenteres på en 
delikat måte.

❖ Ved å arbeide med barns medvirkning (deltakelse) i 
måltidene har vi opplevd at barna både blir mer 
interessert i mat og dens opprinnelse, at de er stolte 
av det de har vært med på å lage, at de tør å smake 
på mer og at det er en større ro og hygge under 
selve måltidet.

❖ Det å få forsyne seg selv og ha en mulighet til å 
påvirke sin egen hverdag ser vi at har stor betydning 
for barn. De er ikke annerledes enn voksne. 

❖ At de får medvirke i alt rundt måltidet har også ført 
til at de spiser bedre enn før – mindre 
matavfall/matsvinn













Innkjøp:

❖ Vi har fokus på kvalitet ved kjøp av leker

❖ Vi er kritiske når vi «arver» leker, mottar leker eller annet 
i gave (sikre at det ikke er miljøgifter i dem)

❖ Vi reparerer fremfor å kjøpe nytt – så langt det går

❖ Vi bruker kun giftfrie tusjer, fargestifter og maling

❖ Vi bruker ikke plantevernmidler som inneholder farlige 
stoffer

❖ Vi kjører sjelden til aktiviteter, men alltid kollektivt.


