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Fra klima og energiplanen: 

 

 

• «Gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid  

  skal innbyggerne få økt kunnskap om klima og miljø 

 

• Skolene vil kunne benytte seg av ulike undervisningstilbud  

  innen energi og avfall  

 

• Kommunen ønsker også å samarbeide med næringslivet  

  for å redusere klimagassutslippene» 

 



GRØNT FLAGG 

Lørenskog kommune som bedrift 
Mål: Gjennom den daglige kommunale 

virksomhet ha et økt fokus på miljø og klima 

Miljøsertifisering 
Gjelder ca 60 kommunale bygg/virksomheter  

(skoler, barnehager, idrettsanlegg, hjemmetjenesten, parkvesen osv) 

 

Strategi: 
• Arbeide for at alle kommunale virksomheter blir miljøsertifisert 

 

Tiltak: 
• Miljøsertifisere alle kommunale virksomheter innen 2020 

• Grønt Flagg (GF) må vurderes som en mulig sertifiseringsordning 
for skoler og barnehager som et alternativ til Miljøfyrtårn 

4 



GRØNT FLAGG 5 

• Høringsrunde (2009): Innspill fra Lørenskog Vest RK om  

  GF som alternativ til miljøfyrtårn i skoler og barnehager  

   

• GF ble tatt inn i planen etter høring 

 

• Etter oppfordring fra Rotary inviterte kommunen til møte 

  med deltagelse av ordfører, rådmann, skolesjef, miljøvern-  

  sjef, miljøvernkoordinator og representanter for Rotary 

 

• Prosjektgruppe nedsatt ledet av skole- og oppvekstjenesten 

  Informasjon/presentasjon av GF på ledermøter for rektorer 

  og styrere i barnehagene 
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……….» I 2012 vil det bli innledet en ny satsing 

på realfag. Her inngår “Grønt Flagg” som er en 

miljøsertifiseringsordning for barnehage, 

grunnskole og videregående skoler. 

“Grønt Flagg” skal være et synlig bevis på at 

skolen/barnehagen gjennomfører miljøprosjekter 

og er en miljøskole/barnehage»  

 

Virksomhetsplan 2012  

Oppvekst og utdanning 
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Hvorfor velge Grønt Flagg? 

 

- Internasjonalt program for  miljøsertifisering av 
barnehager, grunnskoler og videregående skoler 

- Effektiv drivkraft i miljøundervisningen 

- En flott måte å markere seg som en miljøskole 

- Hvert år nytt miljøtema og ny miljøhandlingsplan 

- Bistand fra Foundation for Environmental 
Education (FEE) www.fee.no 

- Bistand fra Rotary o.a. samarbeidspartnere 
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http://www.fee.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

SERTIFISERING AV GRØNT FLAGG INNEN 2020 

 

 

7 BARNESKOLER 

4 UNGDOMSSKOLER 

18 KOMMUNALE BARNEHAGER 

11 PRIVATE BARNEHAGER (FRIVILLIG) 
  

            

Skoler og barnehager i Lørenskog 
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    Finstad barnehage             2012 

    Nesåsen barnehage           2012 

    Grønlia barnehage             2013 vår 

 

    Solheim barneskole            2012 

    Åsen barneskole                 2013 høst  

    Benterud barneskole           2014 

 

    Fjellsrud ungdomsskole      2013 vår 

    Løkenåsen ungdomsskole  2013 høst 

Grønt flagg sertifisering i Lørenskog 
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Finstad Barnehage 2012 
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GRØNT FLAGG 

 

«Finstad barnehage i Lørenskog, ble kommunens aller første som fikk  

 sertifisering som grønn barnehage, og det grønne flagget. 

 En oppglødd ordfører, Åge Tovan, fikk hjelp av Maja til å klippe båndet som 

 markerte åpningen av Lørenskogs aller første Grønt Flagg barnehage»  

 (Romerike Blad 16.06.2012) 
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Finstad Barnehage 2012 



Finstad Barnehage 2012 

 

Kommunalsjef Svein Ødegaard (oppvekst og utdanning) 
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Flaskesamler / grønnsakhage 

Finstad Barnehage 2012 



GRØNT FLAGG 

Nesåsen barnehage (2012) 
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Nesåsen Barnehage 2012 

 

Bilder fra hverdagen 
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Nesåsen Barnehage 2012 
 

 

Hva har vi gjort for kompetanseheving hos personalet? 
 

* Formingskurs med fokus på gjenvinning, hele personalet. 

* Ekskursjon hos 2 Grønt Flagg barnehager i Trondheim 

kommune, hele personalet. 

* 2 ansatte har vært på kompostkurs via ROAF. 

* Grønt Flagg-temaet er på sakslista til personalmøter, 

planleggingsdager, ledermøter,  

foreldremøter og miljøråd. 
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Solheim Barneskole 2011 
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Solheim Barneskole 2011 
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Solheim Barneskole 2011 

3.trinn på Metro-senteret kildesortering 
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20 

Solheim Barneskole 2011 

5.trinn har laget ballongbiler… 
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Solheim Barneskole 2011 

…og musefellebiler…og lærte mye om energi! 
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Sertifisering Solheim Barneskole 2012 

GRØNT FLAGG 
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Fjellsrud ungdomsskole 2013 

Pilotskole - skal GF sertifiseres våren 2013 
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Fjellsrud ungdomsskole 2013 
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”Ringvirkninger”: 

 

 

• Nesåsen barnehage – personale besøkt Trondheim 

 

• Åsen barneskole med i et Comenius prosjekt sammen med 

  skole i Elk/Polen om bærekraftig utvikling der GF inngår 

 

• Solheim og Benterud barneskoler med i Energiutmaningen  

 

• Løkenåsen ungdomsskole med i samarbeidsprosjekt med 

  Vitensenteret/Teknisk museum 
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Samarbeidspartnere, kurs og  materiell 

• Regnmakerne 

• Den naturlige skolesekken 

• Energiutmaningen 

• Kunnskapsbyen (FEM) 

• Vitensenteret 

• Rotary 

• Roaf 

• Miljøseksjonen i 

kommunen 

GRØNT FLAGG 
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Gå til Skolen i Lørenskog kommune 
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4.3.6 Gå til skolen (klima og energiplanen) 

“I 2007 ble Klar – Ferdig – Gå etablert i kommunen som et tverr-etatlig tiltak for å få  

barn til å gå til skolen 

Alle kommunens barneskoler deltar 

Klar – Ferdig – Gå går ut på å motivere barna til å gå ved å registrere antall gående,  

konkurranse mellom klassene, informasjon til foreldrene og konsert for skolebarna”. 
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