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1. Generelt inntrykk:
a. Positivt:
Barnehagen jobber med miljø i det daglige, og har fått mange gode rutiner. Barna er ivrige, og får
stadige drypp på fellessamlinger rundt natur og miljø. Det samme får personalet, og barnehagen
sender også ut miljøinfo til foresatte.
Ved innkjøp fungerer rutinen ved å etterspørre miljøsertifisering hos leverandører, samt
miljømerkede produkter. Barnehagen har et mindre lager av ting og tang enn tidligere, og er gode på
gjenbruk og bruk av naturmaterialer. Barna er mye på tur, og da brukes stort sett beina.
Daglig leder og miljøansvarlig er engasjerte miljøambassadører i barnehagen. De er positive til og
deltar på aktiviteter som for eksempel strandryddedag og Earth Hour.
Barnehagen har fokus på godt kosthold, og serverer varm lunsj flere ganger i uka. Pga miljø serveres
det sjelden kjøtt, men stort sett er måltidene basert på mye grønnsaker, linser og fisk.
Barnehagen har 4 kompostbinger som fungerer bra. De bruker kompostjorda i kjøkkenhagen.
Siden forrige sertifisering, har barnehagen kvittet seg med oljefyr og gått over til jordvarmepumpe.
b. Utfordringer:
På nettsiden til barnehagen er det et område som heter Miljøfyrtårn. På denne siden står det ikke så
mye, og det som står er gammelt.
Å få energimerket bygget, som de leier av Moss kommune.
Øke andel økologiske matvarer. Barnehagen har deltatt på et nasjonalt prosjekt om økologisk mat.
Redusere mengde restavfall og øke kildesorteringsprosenten. Dette har ligget jevnt siden
førstegangssertifisering.
For at personalet skal fortsette å ha et miljøengasjement, er det viktig med påfyll av kunnskap og
ferdigheter. Hvilket miljøprosjekt vil løfte barnehagens miljøarbeid ytterligere?
c. Konklusjon:
Mye fungerer veldig bra i Trollskogen Naturbarnehage. Mye av miljøarbeidet har blitt til godt
fungerende rutiner. Det anbefales derfor at Trollskogen Naturbarnehage beholder sin
Miljøfyrtårnsertifisering.
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2. Sertifiseringsgrunnlaget:
a. Følgende bransjekrav lagt til grunn:
Krav nr. 00 – krav til alle bransjer (juni 2008)
Krav nr. 36 – krav til barnehage (februar 2013)
b. Følgende dokumenter ble lagt til grunn:
Miljørapport for 2011 og 2012
Årsplan for barnehagen, innkjøpsrutine, ulike dokumenter i barnehagen.

3. Ingen avvik avdekket.
4. Anbefalinger:
Ta en diskusjon om man ønsker å skrive om Miljøfyrtårn på hjemmesiden. Hvis man ønsker at den
skal leve, bør det komme noen artikler med jevne mellomrom. Barnehagen gjør mye som relateres til
miljø, så det vil ikke være vanskelig å finne temaer.
Hva går i restavfallet? Ta en periode på noen uker og se hva som ligger i restavfallsbøttene. Man kan
også estimere mengde avfall ved å følge med på beholdere før de blir tømt, og regne ut fra mengde
liter og antall tømminger per år. Da tilnærmer man seg mengde avfall på to forskjellige måter, og blir
kanskje sikrere på mengde avfall per år!?

Økologisk mat har en høy pris der barnehagen handler. Utfordre derfor
Bacchus og ASKO på økologiske priser. Vis til Kiwi´s ”momskutt” og COOP´s
satsning på frukt og grønt (samme pris på økologisk som for konvensjonelt
dyrket).
Ha fokus på matavfall. Hva kaster dere av middagsrester og annen mat som
ikke går i komposten? Skulle man hatt et ”matombud” på hver avdeling for å
øke bevisstheten? Å minimere matavfall er godt miljøarbeid og bra for
økonomien.

Vennlig hilsen
Cecilie Kildahl
Sertifisør
På vegne av Moss kommune
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