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MILJØVERNPRISEN 2018 

 

I år foreslår vi vår egen barnehage som kandidat til den gjeve miljøvernprisen 2018.  

 

Løvstad naturbarnehage SA er en barnehage med ca. 40 barn og 12 i personalgruppen. Vi holder til 

på idylliske Kjærnes, midt mellom strandsonen, skogen og dyrket mark. 

 

For oss betyr ikke en naturbarnehage det samme som en utebarnehage.  Vi mener at en 

naturbarnehage er et videre begrep, og derfor er det mer riktig å si at vi har en realfaglig og sosial 

tilnærming gjennom lek og aktiviteter. Barna skal få erfaringer om seg selv og andre. De skal også få 

erfaringer om det miljøet og samfunnet vi lever i. 

 

Dette barnehageåret har vi et spennende satsningsområde i barnehagen vår, nemlig «JORDA VÅR». 

Satsningsområdet er veldig vidt, fordi vi er mange mennesker og tre avdelinger i barnehagen, og det 

er mange innspill fra både små og store.  

 

 

 



Livet i havet 

På avdelingen Krabbene går de yngste barna våre. De har fokus på «livet i havet». De har gått turer til 

stranda, plukket skjell og stein og tatt med tilbake til barnehagen. På avdelingen skal det i løpet av 

året males en vegg med landskap. I det landskapet skal det henges opp aktuelle konkreter 

(fiskefigurer, krabbefigurer, skjell osv.)  i forhold til livet i havet. Oppbevaringshyllene er «tapetsert» 

med tema fra havet, og barna leker med konkreter som er satt i disse hyllene. Det er også limt opp 

bilder av f.eks. fisk, krabber, sjøfugl og andre sjødyr på gulv, vegger og vinduer inne og ute. I sang og 

musikkstundene er mange av sangene inspirert av livet på og i sjøen. Vi ønsker at de yngste barna 

skal få en begynnende forståelse for livet i havet. De skal få være med å se når vi sløyer fisken, og 

undersøker innholdet. De ser også at havet endrer seg i løpet av året. Om sommeren kan vi vasse, 

mens om vinteren er det is. På vinterstid inne fryser vi vann til is i forskjellige former og fasonger. 

Vann er et viktig element, og som barna er fasinert av. Prosjektet til Krabbene kan knyttes til WWF 

Verdens naturfond slagord om: «Stopp forsøplingen redd livet i havet» i tillegg til det 14. målet i FNs 

bærekraftmål om livet under vann. 

 

    
Bilde 1: sløying av fisk  Bilde 2: Undrer oss over iskrystallene  Bilde 3 og 4: fyller farget vann i beholdere 

som skal fryses til is 

 

Bærekraftig utvikling 

Bærekraftig utvikling defineres av FNs bærekraftmål som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov 

uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. 

 

På avdelingen Revehiet går det barn i alderen 2,5 – 4 år. De jobber med temaet «bærekraftig 

utvikling». De har kjøkkengruppe hver torsdag, der barna lager mat fra bunnen. De har også brukt 

«Petter Spretts grønnsakhage» flittig. Bak barnehagen har vi et område vi kaller for 

Hundremeterskogen. Der har vi også en grønnsakhage og et potetjorde som barna er med og steller. 

Der sår vi grønnsaker, setter poteter, planter jordbær og blåbær. Vi høster også rabarbra som vi lager 

rabarbrapai og rabarbrasuppe av. Om høsten, etter at potetene er tatt opp, graver vi ned et utvalg av 

søppel i potetjordet. På den måten ser vi hva som har blitt til jord og hva som ikke har blitt til jord 

våren etter. I den forbindelse snakker vi om hvorfor vi ikke må kaste søppel i naturen. Hele 

barnehagen komposterer matavfall, og produserer egen jord/jordforbedring til potetjordet og 

grønnsakhagen.  

    
Bilde 1: sette poteter, Bilde 2: studere gulrøttene, Bilde 3: spise selvplukkete bær, Bilde 4: innhøsting av epler 



 

Naturvakt 

De eldste barna går i år på Trekkfuglene. Der har de et naturvaktopplegg. Det innebærer at de passer 

på naturen vår. De har også en mer filosofisk tilnærming til dilemmaene vi møter på, for å trene 

barna til å tenke selv, undre seg og stille kritiske spørsmål. Dilemmaer som tas opp er bl.a. søppel i 

naturen, hvor mye skal vi bruke/ta fra naturen, hvordan kan man vise hensyn til naturen? og hvordan 

ta vare på planter og dyr? 

 

Trekkfuglene har «ryddeturer» om våren. Da rydder de søppel langs stien og på stranda. Se link til 

film. 

https://www.facebook.com/lovstadnaturbarnehage/videos/1644597378911003/ 

 

Prosjektene til Trekkfuglene kan knyttes til følgende av FNs bærekraftsmål om: 

 Ansvarlig forbruk og produksjon 

 Liv under vann 

 Liv på land 

 

 
Felles for hele barnehagen 

Barna passer på at fuglevennene våre får mat og ly. Vi har videoovervåking av en fuglekasse i 

barnehagen, og kan følge med på dramaet i fuglekassen. 

 

Vi komposterer all matavfall, og bruker den egenproduserte jorden vi får. I tillegg sorterer vi papp og 

papir. 

 

Vi har flere tursteder, slik at vi kan drive «vekselbruk». Vi tar f.eks. hensyn til om det er mye nedbør, 

for da er naturområdene særlig utsatt for slitasje. Da velger vi andre områder som er mer robuste. 

Denne «vekselbruken» sparer naturområdene og gjør at områdene ikke blir så nedslitt. Vi ønsker ikke 

at det skal synes i naturen at vi bruker den aktivt.  

     

https://www.facebook.com/lovstadnaturbarnehage/videos/1644597378911003/


Håper at Løvstad naturbarnehage SA blir den heldige kandidaten til å motta miljøvernprisen 2018. 

Dersom vi skulle være så heldig å motta denne gjeve prisen, vil vi bruke stipendet til å skifte ut 

lavvoduken på den ene lavvoplassen vår.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Sissel B. Samuelsen 

Daglig leder på vegne av små og store i Løvstad naturbarnehage 


