
Evalueringsskjema v1
SANDBAKKEN BARNEHAGE, Grønt Flagg 2021

Nr Punkt Ja Nei Kommentar

1 Er søknad om registrering mottatt? x 15.12.2011

2 Er deltakelse i Grønt Flagg besluttet av et styrende organ? (krav 1) x

3 Er det utført en miljøgjennomgang? (krav 2) x Vi har stor forståelse for at
koronasituasjonen gjør det
vanskelig å gjennomføre en
miljøgjennomgang. Dette kan
gjøres til neste søknad.

4 Fremgår det tematiske valget klart? (krav 3) x Natur og biologisk mangfold. Et
spennenende og aktuelt tema som
gir rom for mange engasjerende
tiltak.

5 Er et miljøråd opprettet? (krav 1) x Fint at dere involverer barna der
hvor det er aktuelt.

6 Er det utarbeidet en miljøhandlingsplan? (krav 3) x Dere har utarbeidet en god plan og
beskriver godt hvorfor dere har
valgt tema natur og biologisk
mangfold. Tema tilrettelegger for
mye undring og nysgjerrighet hos
barna. Dere har med delmål og
tiltak - fint! Deres handlinger er
også viktig for bærekraftsmål 15
Livet på land. Fint at dere
involverer informasjon om tidligere
prosjekter og hvordan dette er
ivaretatt i barnehagen.

7 Finnes det en beskrivelse av hvordan prosjektet er fulgt opp og
evaluert? (krav 4)

x Vanskelig pga. koronapandemien.

8 Er prosjektrapport mottatt og tilfredsstillende utført? (krav 4) x Fjoråret var krevende og vi har stor
forståelse for at dere ikke fikk
jobbet med aktiviteter og tiltak.
Men fint at dere har likevel hatt
Grønt Flagg arbeid i fokus
gjennom barnehagehverdagen. Nå
ser vi fremover!

9 Relateres prosjektet til skolens læreplaner/barnehagens
rammeplan? (krav 5)

x I stor grad. Miljøhandlingsplanen
er tett knyttet opp mot Rammeplan
for barnehager.

10 Er det tydelig at prosjektet involverer hele skolen eller
barnehagen?

x Her er alle med.

11 Finnes det tydelige tegn på at prosjektet er gjennomført med stor
grad av entusiasme og engasjement?

x Det er tydelig at dere har et stort
engasjement for bærekraftig
utvikling i barnehagen. Dere har
innarbeidet gode rutiner og jobber
systematisk med miljø og
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bærekraft.

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

x Fint at dere involverer og
engasjerer foresatte. Kanskje dere
kan gi miljøtips på månedsplanen?
Dere har mange gode lokale
ressurser i Trondheim.

13 Er miljøregler mottatt? (krav 7) x Dere har gode og tydelige
miljøregler.
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