Miljøhandlingsplan 2014 / 2015
Lillehagen barnehage

Lillehagen barnehage har gjennom flre år hatt fokus på kildesortering av søppel.
Barnehagen har hatt fokus på å ta hensyn til alt liv ved å rydde opp søppel og avfall
på utelekeplassen og på veiene i nærmiljøet, behandle trær, blomster og grøntareal
med respekt og sortere papir, plast og restavfall generelt.
I Rammeplanens temahefte om Natur, Miljø og teknikk har vi hentet følgende sitat ”
Hva innebærer det å ha respekt for naturen og det som lever der?
Om vi som rammeplanen sier skal «erkjenne at alt liv er innbyrdes avhengig av hverandre og at alle former for liv har
verdi uavhengig at dets verdi for menneskene», må vi få de holdningene fra et sted. Barn får sine holdninger fra voksne
rollemodeller og derfor hviler det et særlig ansvar på de som arbeider med barn. Om vi skal kunne håpe på at barn skal
vokse opp og bli ansvarlige mennesker som utviser omsorg og respekt for naturen, inkludert andre mennesker, må de
ha noen som viser dem hvordan de skal gjøre det. Barn lærer ikke dette hvis de voksne rundt dem brekker greiner,
kaster fra seg søppel og tråkker på smådyr. Vi har lov å studere mauren og finne ut hvordan den lever, men vi har
ingen rett til å ødelegge tua. ”

Nåværende tilstand:
Alle basene sorterer plast, papir og restavfall.
Barna er bevisst at de skal vaske yoghurtbegre og melkekartonger og vet hvor de skal kastes
Barna vet hvordan de skal behandle naturen, dvs rydde opp etter seg når de har vært på tur
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Tiltak:
Avfallsreduksjon :
Fokus på å ikke kaste mat :
Legge frem mindre mat på mat-dagen- heller ta frem ved behov
Mindre mat i mat-boksene – kommunisere med foreldrene som regulerer hvor mye mat som
sendes med
Fortsette med å fôre hønene med matrester
Barna kan ta med yoghurt, men ellers benyttes termos som drikkeflaske ( ikke de små
flaskene med ferdig drikke som kastes når den er tom)
På arrangement benyttes som regel ikke papp og plast beger.
På større arrangement med foresatte kan miljøvennlig papp benyttes
Energi:
Slå av lys og annet elektrisk utstyr på tomme rom
Helle kaffe og te direkte på termoser
Unngå ladere i støpsel over tid
Bærekraftig utvikling
Reparere bøker og leker

Så grønsaker
Undersøke mulighet for å kjøpe frukt direkte fra gårder i nærområdet
Uteliv og miljø:
Utvikle leirstedet: med tanke på fysisk fostring og på kunnskap om natur og miljø
Benytte kollektivtransport til lengre utflukter (ikke privat kjøring)
Oppmuntre foreldrene til å bytte barneutstyr

