
Miljøplan for Hallagerbakken skole  

 

Hallagerbakken skole ble resertifisert som Miljøfyrtårnskole våren 2016 for en 

ny treårs periode. 

I de nye sertifiseringskravene legges det mer vekt på det miljøpedagogiske enn 

tidligere. Følgende krav til gjennomføring stilles i den anledning til skolene. 

 
 Skolen skal en gang i året bruke miljø som tema på aktivitetsdag eller 

fagdag.   Lærerne skal på slutten året skriftlig dokumentere opplegg og 

innhold. Dette skal i sin tur, ved neste sertifisering brukes som et 

dokumentasjonsvedlegg. 

 Skolen skal gi elevene naturopplevelse og stimulere til læring gjennom 

miljøpedagogiske undervisningsopplegg. 

Lærerne skal på slutten av året skriftlig dokumentere opplegg og innhold. 

Dette skal i sin tur, ved neste sertifisering brukes som et 

dokumentasjonsvedlegg. (1. og 2. trinn gjennomfører dette allerede ved sin 

uteskole ) 

 

 Skolen skal årlig informere foreldre om miljøsatsingen og foreslå miljøtiltak 

som kan følges opp hjemme.   

Skolens miljøgruppe der også en elev er representert kom etter et grundig 

forarbeid av klassene og elevrådet frem til følgende 5 miljøsaker som skal ha 

spesiell fokus inneværende skoleår. 

1. Sykle eller gå til skolen i stedet for å bli kjørt   

       Fokusperiode september og oktober 

2. Ta ut mobilladere og koble fra elektriske apparater 

       Fokusperiode november og desember 

3. Bare vaske tøy som er skittent 

       Fokusperiode januar og februar 

4. Gjenbruk av tøy  ( byttegruppe, loppemarked, Fretex mm ) 

       Fokusperiode mars og april 

5. Vegetarmat  ( i hvert fall en dag ukentlig ) 

Fokusperiode mai og juni 

 



Skolen ved miljøgruppen ønsker å minne hjem og skole jevnlig på disse 

fem fokusområdene gjennom små påminnelser på elevens ukeplan. 

Det er ønskelig at læreren i de ulike periodene setter av noe tid til 

samtaler om og arbeid med fokusområdet for perioden. 

Elevene har fått i oppdrag å følge opp punktene på skole sammen med 

lærerne og hjemme samme med foreldrene.  

 

Dette er måten vi ønsker å informere foreldrene dette året. Ikke ved 

et årlig brev hjem, men ved små påminnelser jevnlig via ukeplanen om 

disse utvalgte fem punktene. 

 

Miljøgruppen oppfordrer skolens lærere og barnas foreldre om å gi 

hjelp, støtte og oppmuntring til elevene våre i dette viktige 

miljøarbeidet. 

 

På vegne av skolens miljøgruppe. 

 

 

Rune Schneider  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  


