
Grønt Flagg –  

Miljøregler i Jordbærveien barnehage 
 

Forsøpling, avfall og kildesortering, og kompostering 

- Vi rydder alltid med oss søppel på tur, også andres søppel 

- Vi kaster søppel på rett sted 

- Vi rydder turområdene våre for søppel 

- Vi sorterer søppelet: Restavfall, plast, papir, kompost, glass og metall, og spesialavfall 

- Barna på stor avdeling skyller sitt eget yoghurt beger 

Forbruk og gjenbruk 

- Gjenbruk – det som kan brukes på nytt, bruker vi 

- Vi bruker miljømerkede produkter 

- Vi tar vare på gjenglemte klær 

- Klær må være rene og hele 

- Vi snakker med barna om forbruk og gjenbruk. Barna bevisstgjøres på at klær man 

har vokst fra, fin kan brukes om igjen av andre, og at det er greit å ta imot brukte 

klær 

- Foreldre må ha nett til skittent tøy 

Kjøkkenhage og økologisk dyrking 

- Være nysgjerrige, skape undring, være i det! 

Plante grønnsaker, bær og blomster 

- Gjødsle planter og vekster etter behov 

- En gruppe barn er alltid med på alle gjøremål 

- Alle voksne har ansvar for å følge opp arbeidet med kjøkkenhagen, og til å ta barn 

med i dette arbeidet 

 

Energi og klimaendringer 

- Sistemann ut døra fra avdelingen før vi drar på tur slukker lyset 

- Vi skrur av lys i rom vi ikke bruker 

- Vi tar ladere ut av kontakter som ikke er i bruk 

- Skrur av vannet når man er ferdig å vaske seg 

- Lukke ytterdøren 

 

 

 

 



Samfunnsansvar og bærekraft 

- Vi fokuserer på reduksjon av plast 

- Vi fokuserer på å ikke kaste mat (matsvinn reduksjon) 

Naturen, skog og biologisk mangfold 

- Vi er varsomme og forstyrrer ikke dyr i området 

- Passe på naturen rundt oss. Vi rydder både vårt eget rot og andres – som ikke hører 

hjemme i naturen 

- Søppelet skal tas med hjem til barnehagen og kastes der 

- Vi brekker ikke friske greier. Naturmaterialer til formingsaktiviteter finner vi på 

bakken 

- Vi spikrer og sager i plank fra snekkerbua 

- Det skal ikke vises at vi har brukt skogen. Vi er gjester i naturen. 

- Vi skal la insektene være i fred, og passe ekstra godt på humlene 

- Vi har insektshotell 

Sunt kosthold og fysisk aktivitet 

- Vi tilbyr barna frukt og grønt hver eneste dag 

- Vi passer på at måltidet er riktig sammensatt ifht karbohydrater, proteiner etc. 

- Vi tilbereder fisk som varm mat to ganger i uken 

- Vi lager smoothie ved bursdagsfeiringer 

- Barna har fysisk aktivitet ute /inne hver hver dag 

- Vi bruker gymsalen på skolen så ofte vi får lov til å låne den 

Vann 

- Vi lar ikke vannet renne lenger enn nødvendig ved håndvask 

- Vi vanner bare plen og planter når det er nødvendig 

- Alle barna har sin egen vannflaske som de kan drikke av dersom de blir tørste 

Friluftsliv og naturopplevelser 

- Vi tar vare på utelekeplassen og de ulike områdene ute 

- Storbarnsavdelingene har minst en turdag i uka 

- Vi er forsiktige rundt eventuelt bål, en voksen er bålvakt 

- Vi skal respektere dyrelivet i naturen 

Transport 

- Vi snakker sammen om trafikkregler/Tarkus 

- Vi holder turtau når vi er på tur, avhengig av alder og modenhet 

- Vi skal gå sammen med de voksne 

- Vi passer på hverandre når vi er på tur 

- Ansatte går, sykler eller tar buss til jobb så langt det er mulig 

 



 

 


