Miljøarbeidsplan for Tronvik Gårdsbarnehage 2013-2014

Temaer for året:
Resirkulering
Kosthold
Gjest i naturen
Kommentarer til tidligere miljøprosjekter
Vi har jobbet med at alle ansatte skal få et godt forhold til vårt miljøarbeid og at det vi gjør skal være
en naturlig del av det vi ellers driver med i barnehagen. Gjennom miljøarbeidet de foregående årene har
vi erfart at det er da vi lykkes best med å nå miljømålene vi setter oss. Dersom prosjektene blir for
store eller ikke har sammenheng med det vi ellers gjør, har vi sett at det blir vanskelig å forankre det
både i personalgruppa og i arbeidsdagen, og dermed blir også resultatet dårligere.
Videre planer
I fjor lyktes vi bedre enn tidligere år med å engasjere barn og ansatte i miljøarbeidet. De temaene vi
lyktes best med, fordi de var gode å forankre i arbeidet for øvrig, var ”resirkulering” og ”gjest i
naturen”. Vi vil derfor videreføre disse to temaene i år, forsøke å gjøre enda mer ut av det og involvere
nye ansatte og nye barn i barnehagen. Nytt for i år blir temaet ”kosthold”, noe vi har valgt fordi
måltider, mat og helse står svært sentralt i barnehagehverdagen.
Beskrivelse
Det å lære barna det å være gjest i naturen er noe som er svært viktig for oss. ”Turer i nærområdet”
er et hovedaktivitetsområde for oss dette barnehageåret, og vi har derfor ekstra gode muligheter til å
drive holdningsskapende arbeid i forhold til natur og kulturlandskap. Naturmiljøet i nærområdet er
landskapsvernområde, og dermed er det spesielt viktig at vi tar vare på naturen og områdene rundt oss.
Vi ønsker at barna skal få respekt for alt levende i naturen. Det er viktig at vi voksne går foran som
gode rollemodeller og gir barna denne kunnskapen slik at de også får denne holdningen. Vi ønsker at de
skal få et eierforhold til de ulike plassene vi er på i skogen og ved sjøen. Vi har etablert en egen gruppe
blant de ansatte, som har som hovedintensjon å gjøre hele barnehagen bevisst på hva som er
målsetningen ved å bruke naturen og kulturlandskapet sammen med barna.

Resirkulering begynnere å gå veldig bra. Det kommer nye barn og nye ansatte til barnehagen
hvert år og de små barna vokser og forstår mer etter hvert. Vi føler at dette er et tema som
er sentralt for oss og noe vi må jobbe med hele tiden, og der det er viktig å få med barna på
en god måte. Spesielt for vår barnehage, som har dyr (høner, ender, griser, kaniner), er at vi
kan gi matrestene våre til dyra i stedet for å kaste dem. Barna lærer dessuten hva ulike dyr
liker og hva de tåler.
Det tredje temaet i år er kosthold. Vi har egen kjøkkenhage, vi spiser 3 varierte måltider,
alltid med frukt og grønt, i barnehagen hver dag, og vi har krav fra Miljøfyrtårn på å øke
andelen økologiske matvarer. Mat og kosthold er derfor sentralt hos oss, og vi tror derfor vi
vil lykkes med å koble dette tett til miljøarbeidet. Barna får være med på å dyrke maten de
selv spiser senere. Vi jobber med å øke andelen økologiske matvarer, både fordi det er sunt,
men også for å gi vårt bidrag til et bærekraftig kosthold. Parallelt med dette vil vi redusere
kjøttmengden og øke andelen proteinrike, vegetabilske matvarer.
Også i år er det en del fokus på miljøarbeidet vårt i årsplanen og vi har fortsatt med
månedens miljøtips. Tema i årsplanen i år er som nevnt ”turer i nærområdet” og ”dyra våre” og
her kan vi fint jobbe med de tre temaene våre i forhold til miljøarbeid, og vi håper vi får til
noen fine miljøprosjekter også.
Barnehagens visjon er ”der spirer får gro”, og som en gårdsbarnehage ønsker vi at livet i
barnehagen så mye som mulig skal være i pakt med naturen og dens rytme. Vi ønsker å
inspirere til og skape grobunn for en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å gi barna en aktiv, sunn
og utfordrende hverdag i nært samspill med naturen og gårdsdyra. Vi ønsker å vekke barnas
nysgjerrighet og inspirere dem og skape eierfølelse til naturen og gården. Gjennom å arbeide
med dette vil vi fokusere på de naturlige elementene barnehagens beliggenhet og barnehagens
profil gir. Gjennom å ta utgangspunkt i barns naturlige nysgjerrighet vil temaet bli levende
gjennom hele året.
Kosthold: Vi vil ha variert mat og frukt og grønt til alle måltider. Vi vil øke andelen økologiske
matvarer og minke andelen animalske produkter. Vi vil gi barna erfaring med prosessen ”fra
jord til bord”.
Resirkulering: Vi vil jobbe med at barna deltar aktivt i sortering av søppel - papp og papir,
rengjort plast, restavfall og glass/metall. Vi har også egen kompost. Vi ser nærmere på
hvorfor vi resirkulerer. Vi sortere også mat, frukt og grønt avfall som dyra får.
Gjest i naturen: Vi skal være mye på besøk i naturen og i kulturlandskapet, slik at barna
etablerer et nært forhold til miljøet rundt seg. Barna skal lære å rydde etter seg, og vi vil ha
med plasthansker o.l til å rydde etter oss når vi er på tur. Barna skal ta vare på friske greiner
og vise respekt for livet i skogen og i vannkanten.
Mål
Bevisstgjøre barn og voksne på viktigheten av å gjøre en forskjell: bevisstgjøring rundt
avfallssortering og det å ta vare på naturen. Vi vil både miljømessig og helsemessig bidra til et
sunt og bærekraftig kosthold.

Organisering av prosjektet
Barnehagen har etablert et miljøråd med en ansatt fra hver avdeling i barnehagen. Miljørådet

. har møter etter behov, men minimum to ganger hvert semester. I tillegg er miljøfokuset godt
forankret i barnehagens årsplan.

De ansatte som er med er: Cathrine M. Fundingsrud (leder), Daniela Sivia, Reneè Galle og Trine
Skarsem Pedersen.
Finansiering/ressurser
Finansiering/ressurser
Vi benytter den kompetansen som finnes i personalet. Barnehagen er også Miljøfyrtårnbedrift
og inkluderes i kommunens kompetansehevingstilbud her.
Se gjerne barnehagens hjemmeside: www.tronvikgaard.no , for å lese vår Miljøfyrtårnrapport.

