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Att.:
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Vår ref.: UM-3483/15

Grønt Flagg –fornyet sertifisering
Vi viser til søknad om fornyet sertifisering i Grønt Flagg programmet, datert 12.6.15.
Søknaden er godkjent, med henvisning til vedlagte evalueringsskjema.
Vi synes at dere viser et flott initiativ i Grønt Flagg arbeidet og at dere har et godt miljøfokus i barnehagen.
Det virker som at dere har jobbet svært godt med mange fine tiltak og aktiviteter innen temaet friluftsliv og
naturopplevelser. Det er virkelig gøy å se bilder og å lese om alt dere har satt i gang. Det er flott at dere
benytter dere aktivt av aktuelle aktører og ressurser i nærmiljøet, og virker også som at dere klarer å
engasjere både store og små barn i arbeidet, noe som er bra.
Den nye miljøhandlingsplanen er av god kvalitet, men i temaet trafikksikkerhet har dere ikke integrert noe
særlig miljøarbeid. Det å gå på tur er bra, og det samme er fokuset på tomgangskjøring. For at barn trygt kan
ferdes på tur må de lære om trafikksikkerhet, så det er et viktig tema å jobbe med, men forsøk også å snakk
med barna om CO2 fra biltrafikk og gjerne fokuser gjerne videre på naturens mangfold og sporløs ferdsel når
dere er ute på tur.
Vi ser frem til å høre mer fra miljøarbeid ved Sandbakken barnehage. Lykke til!

Med vennlig hilsen
for FEE Norway

Marit Kjellesvik
Grønt Flagg kontakt
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Nr

Punkt

Ja

Nei

Kommentar

1.
2.

X
X

15.12.2011

3.

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

X

Det er viktig at miljørådet møtes, er det en
måte å organisere, eller tidspunkt å legge
møtene til slik at sannsynligheten for
gjennomføring er større

4.

Er det utviklet en Miljøhandlingsplan? (krav 2*)

X

Vektlegges sterkt i Grønt Flagg programmet.
Dere har utarbeidet en spennende og fin
miljøhandlingsplan for året som kommer

5.

Fremgår det tematiske valget klart? (krav 2*)

X

6.

Relateres prosjektene til skolens
læreplaner/barnehagens rammeplan? (krav 3*)
Har det gåttI mer enn 6 måneder mellom
registrering nog sertifisering?

X

8.

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

X

Kun et krav i søknad om
førstegangssertifisering

9.

Er Prosjektrapport mottatt og tilfredsstillende
utført? (krav 5*)

X

Prosjektrapporten inneholder en ryddig og
fin beskrivelse av gjennomførte tiltak. Den
inneholder også mange fine bilder.

10.

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

X

11.

Finnes en beskrivelse av hvordan prosjektet er
fulgt opp og evaluert? (krav 5*)

X

Veldig bra

12.

Er det tydelig at prosjektet involverer ”hele”
skolen eller barnehagen?
Finnes tydelige tegn på at prosjektet er
gjennomført med stor grad av entusiasme og
engasjement?

X

Det virker slik

X

Det virker slik

14.

Er prosjektet gjort godt kjent internt, overfor
foresatte og lokalmiljøet (for eksempel
presseomtaler)? (krav 6*)

X

Det er flott at dere bruker nærmiljøet aktivt i
Grønt Flagg arbeidet, og at foreldrene er
godt informeres om barnehagens
miljøarbeid

15.

Er Miljøregler mottatt? (krav 7*)

X

Fine miljøregler

7.

13.

14/15: Ny kjøkkenhage og videreføre
kompostering
15/16: Trafikksikkerhet

X

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

Evaluert av: Marit Kjellesvik

Dato: 10.8.2015

