Stiftelsen

FEE Norway

Sandbakken barnehage
Kvenildveien 3B
7072 HEIMDAL

Att.: Randi Viken Lillebo
Kristiansa nd , 1-5.12,201,1,

Vår ref.: UM-1787/71

Grønt Flagg
Vi viser

-

registrering

til søknad om registrering i Grønt

Flagg programmet,

datert 19.10.201-1'.

Søknaden er godkient, med henvisning til vedlaete evaluerinesskiema.
Dere har virkelig utarbeidet en både spennende og kjempefin miljøhandlingsplan for arbeidet med
sunt ogvariert kosthold, og matglede med barna, Dere har planlagt mange flotte tiltak, og har lagt
gode miljøregler. Det er også fint at arbeidet er godt relatert til barnehagenes rammeplan.
Vi gleder oss til å motta søknad om sertifisering og
Lykke til med miljøarbeidet fremoverl

til å høre om hvordan dette arbeidet har gått.

Vedlegs:
Eva lueringsskjema

Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502,4673 Kristiansand lTelefon:90845 807
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Søker:

Sandbakken barnehage

Nr

Punkt

1.

Er søknad

om registrering mottatt?

X

2.

Er deltakelse i Grønt Flagg besluttet av et
styrende organ (for eksempel skolens styre)?
(krav 1*)
Er et Miljøråd opprettet? (krav 1*)

X

3.

4.

Er

Ja

det utviklet en Miljøhandlingsplan? (krav 2*)

Nei

Kommentar
15.12.2011

x
X

Vektlegges sterkt i Grønt Flagg

programmet.
Dere har utarbeidet en grundig og

kjempeflott miljøhandlingsplan for det
kommende prosjektet!
5.

Fremgår det tematiske valget klart? (krav 2*)

5.

Relateres prosjektene

7.

læreplaner/barnehagens rammeplan? (krav 3*)
Har det gått mer enn 6 måneder mellom
registrering og sertifisering?

8.

9.

til skolens

X

^

Kjempeflottl

(Søknad om førstegangssertifisering

sertifisering signert av rektor/styrer
og ordfører/enhetsleder?
Er søknad om

skal signeres av styrer og ordfører.)

Er Prosjektra pport mottatt og ti lfredssti lend e
I

utført? (krav 5*)
L0.

Er det utført en tilstandsvurdering innenfor
forrige periodes tema? (krav 4*)

tt.

Finnes en beskrivelse av hvordan prosjektet er

fulgt opp og evaluert? (krav 5*)
72.
13.

1"4

15.

Er

det tydelig at prosjektet involverer "hele"

skolen eller barnehasen?
Finnes tydelige tegn på at prosjektet er
gjennomført med stor grad av entusiasme og
engasiement?
Er prosjektet gjort godt kjent internt, overfor
foresatte og lokalmiljøet (for eksempel
presseomtaler)? (krav 6*)
Er Miljøregler mottatt? (krav 7*)

X

Fine miljøregler!

*Referer til de 7 Grønt Flagg kriteriene. Se Søkerveiledningen for utfyllende informasjon

Evaluert av: Marit Kjellesvik

