
                           

                                                                                                    

 

Gommerud barnehage`s miljøhandlinsplan 2022-2023. 

Gommerud barnehage har nå et godt innarbeidet system når det gjelder kildesortering, gjenvinning, forbruk og avfall. Når det gjelder tema sunt kosthold og 
fysisk aktivitet så er dette et arbeid som vi tar med oss videre. Barnehagen har sin egen lille grønnsakshage og blomstereng. 

Periodens tema VANN 

Hvordan kan vi i barnehagene redusere mengden vann og hvorfor er dette viktig? Hva brukes vann til og hvilke ulike former har det? Hvor mye 
vann bruker vi om vi lar vannet renne når vi pusser tenner? Dette og flere spørsmål vil vi reflektere over og kanskje finne svar på i året som 
kommer.  
 

For å ivareta naturen og det biologiske mangfoldet har barnehagen en viktig oppgave i å gi barna gode opplevelser og erfaringer i naturen. 
Gode naturopplevelser vil kunne bidra til at barna blir glade i naturen og øker barnas forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne 
om naturressursene. 

Mål og delmål  
Hovedmål  

- Barna gjør erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen 
- Barnehagen bidrar til at barna på sikt får en forståelse for at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. 

 
Delmål: 

- Barnehagen legger til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring 
- Barna har gode opplevelser med friluftsliv året rundt 
- Økt forståelse for hvorfor og hvordan vi kan redusere mengden vann 
- Oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper 



 
 

 
 

Aktiviteter  Beskrivelse Start Slutt  Deltagere Ansvarlige  

1 Utarbeide miljøregler med 
utgangspunkt i årets tema 

September November Bjørnegruppa Teampersonalet 

2 Turer i skogen, 
naturopplevelser 

Miljøsamling tema vann 

September  November Alle barn på alle avdelinger Personalet på avdelingene       

Avdelingspersonalet/miljøkontakt         

3 Temauker: Natur,miljø og 
teknologi, Tema vann. 

September 

Uke 39 

September 

Uke 39 

Alle avdelinger Avdelingsvis  

4 Turer i naturen i barnehagens 
nærmiljø 

Januar  Juni Alle barn på alle avdelinger. Personalet på avdelingene 

5 Uteaktiviteter, aking, ski og 
skøyter 

Januar  Juni  4-5åringene Gruppeteam/personalet på 
avdelingene      

6 Temauke: Natur, miljø og 
teknologi. Tema vann 

Januar 

Uke 3 

Januar  

Uke 3 

Alle barn på alle avdelinger Avdelingsvis/miljøkontakt 

7 Miljøsamling 

Tema vann 

Januar Januar Alle barn på alle avdelinger Ansvarlig avdeling/miljøkontakt 



8 Barnehagedagen  15.mars 15.mars Alle barn på alle avdelinger Avdelingsvis/komite 

 

8 Miljøgjennomgang vår April April Bjørnegruppebarna Teampersonalet 

10 Så blomsterfrø: tomat, agurk 
og paprika 

Mars  April Alle barn på alle avdelinger Personalet t på avdelingene 

11 Dugnad i barnehagen. 

Rydde, rake, koste og gjøre 
det pent på uteområdet i 
barnehagen 

April Mai Barn og ansatte på sitt område Dugnadskomite. Avdelingsvis  

12 1.Rydde og plante nytt i 
grønnsakshagen 

2. Male opp sykkelvei  

April Juni  Ravn/Bjørnegruppa Utegruppa/teampersonalet 

13 Fellestur med miljøfokus og 
aktivitetsløype 

Juni Juni Alle barn og personalet Miljøkontaktene/fellesturkomite 

 


