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Miljøhandlingsplan 19/20 for  
Askeladden barnehage 
 
 
Askeladden barnehage har den siste tiden blitt omorganisert og fått felles ledelse med fire 
andre barnehager i sona. Fra å ha egen styrer på huset, deler vi nå styrer med Søm 
barnehage. Derfor er vi i gang med å samkjøre litt mellom disse to barnehagene for å kunne 
utnytte ressursene maksimalt. Vi har i år laget et felles Grønt flagg opplegg der tema, mål og 
mye av innholdet er likt for de to barnehagene. Dere vil derfor se at våre søknader for ny 
Grønt flagg godkjenning er ganske like. 
 
Periodens tema: «Det gode måltidet» - fokus på et sunt og variert kosthold 
 
«Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i 
barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve 
bevegelsesglede, matglede og matkultur.» (Rammeplan for barnehagen, Kropp, bevegelse 
og helse) 
I år har vi valgt å vektlegge temaet «Det gode måltidet» i vårt grønt flagg opplegg. Vi har 
også fått tilbakemeldinger fra foreldre som har ytret ønske om at barnehagen ser på 
muligheten for å utvikle mattilbudet litt og å gjøre det mer spennende og sunt. I løpet av 
vinteren 2019 har vi satt i gang med å forankre tanken om å utvikle mattilbudet i 
barnehagen i planer og praksis. Dette temaet oppleves som nyttig og spennende for 
personalet, og vi tenker at det vil være et godt utgangspunkt for grønt flagg arbeidet vårt i 
2019/2020. 
 
Tidligere miljøprosjekter 
Tidligere har vi jobbet med temaer som friluftsliv og gode opplevelser i natur, 
søppelsortering, hvordan kan vi ta miljøvennlige valg i forhold til husholdningsprodukter, 
«Fra søppel til kunst» og «forsøpling av nærområdet». 
 
 
Videre planer  
Da årets tema er for oss både nytt og innholdsrikt ser vi ikke bort ifra at det kan videreføres 
og utvikles til å vare over flere år for å bli godt innarbeidet i planer og praksis. I forhold til at 
barnegruppene jevnlig byttes ut, vil det også være aktuelt å ta opp igjen temaer vi har jobbet 
med for tidligere, som «Fra søppel til kunst» eller sortering av søppel og resirkulering. 
 
Organisering av prosjektet 
 
Lederteamet i barnehagen har forpliktet seg til å delta i, følge opp og ha hovedansvaret for 
at prosjektet planlegges, gjennomføres og evalueres.  
Det øvrige personalet bidrar ved å komme med innspill i planleggingsfasen, deltar aktivt i 
gjennomføringsfasen og i evalueringen av prosjektet. 
Vi har også opprettet et eget miljøråd i barnehagen. 
Det består av består av følgende personer: 
Karin Strømme(styrer) 
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Cathrine Sørensen(ped.leder) 
Agnethe Helland(ped.leder) 
Birgitte Stien Nordbø(ped.leder) 
Sidsel Pedersen(BUA) 
Sirkelgruppa(De eldste barna i barnehagen) 
 
 
 
 
 
 
Mål og delmål 
 
Hovedmål:  
Barna i Askeladden barnehagen får muligheten til, og motiveres til å spise sunn variert 
mat, og får en grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. 
 
Delmål for prosjektet er: 

 Mer variasjon i barnehagens mattilbud, med fokus på sunne matvarer. 

 Spesielt fokus på å øke andelen av fisk og sjømat i barnas kosthold 

 Barna får muligheten til å utfordre smaksopplevelsen med nye smaker, Eks. 
Krydderurter, forskjellige grønnsaker og frukt, alternative pålegg til brødmåltider, 
mat tilberedt med forskjellig konsistens (Biter, mos, supper osv.) 

 Begrense bruk av salt og sukker i matrettene vi serverer. 

 Barna deltar i tilberedning av enkle matretter. 

 Begrense matsvinn gjennom grundig planlegging av menyer/innkjøp. 

 Lage en egen idébok med bilder av forskjellige matretter, slik at barna lettere kan 
involveres i og komme med innspill til planlegging av ukemenyer. 

 
Finansiering/ressurser 
 
Barnehagen har søkt om råvarestøtte fra det nasjonale kostholdsprogrammet Fiskesprell, og 
vi avventer svar på denne.



 

 

 

Godkjent: Karin Strømme Side 3 av 4 Dato: 15.03.19 

Aktivitetsplan 
 

Aktivitet Beskrivelse Start Ferdig Deltakere Ansvarlig Kommentarer Evaluering (fyll ut ifm rapport) 

1.  Utarbeidelse av søknad om 
ny godkjenning og 
handlingsplan for 2019/2020 
Registrere barnehagen i 
SunnereBarn og for å kunne 
benytte seg av ressursene 
der. 

Mars/april 2019   Cathrine Sørensen   

2.  Søknad om råvarestøtte fra 
Fiskesprell 
 

April 2019      

3.  Gjennomgang av ferdig 
søknad og handlingsplan 

April/mai 2019   Lederteamet   

4.  Innspill til tema og ideer til 
aktiviteter i forkant av 
ferdigstillelsen av 
handlingsplanen 

Mars/april 2019   Hele personalet   

5.  En ansatt deltar på kurset 
Fiskesprell, og tar med 
informasjon og inspirasjon 
tilbake til barnehagen. 

5.april 2019   Sidsel 
Pedersen(BUA) 

  

6.  Sette opp ukemenyer der 
man har fokus på sunt 
kosthold, variasjon og er 
bevisste på å redusere 
matsvinn 

Jevnlig hele året   Lederteam og 
avdelingene 

  

7.  Barnehagen oppretter egen 
matgruppe med hovedansvar 
for menyer og matbestilling, 
der alle avdelinger er 
representert. 

April 2019   Sidsel Pedersen 
Agnethe Helland 
Wenche Finstad 

  

8.  Lage idebok med matretter Vår 2019++   Cathrine Sørensen 
og hele personalet 
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9.  Barna deltar i tilberedning av 
enkle matretter 

Jevnlig hele året   Ped.ledere(Planer) 
og hele personalet 

  

10.  Dokumentere grønt flagg 
arbeidet med bilder og info til 
foreldre. Har også bestilt 
egne oppskriftshefter til 
foreldre gjennom 
programmet Fiskesprell. 

Info på 
foreldremøtet 
om høsten og 
jevnlig på 
hjemmesida 

  Ped.ledere og hele 
personalet 

  

11.  Evaluerer prosjektet April 2020   Hele personalet  
 
 

 

 


