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Grønn Barnebys Pris 202
Formannskapet har vedtatt at det årlig skal deles ut en Grønn Barnebys pris
i Trondheim kommune. Vedtaket lyder slik: Det deles ut en pris hvert år slik 
at prisen går til barnehage, barneskole og ungdomsskole hvert tredje år.
I 202  går prisen il en , og alle som er registrert 
eller har Grønt Flagg har i år anledning til å søke på prisen

Det må søkes med utgangspunkt i folkehelse- eller miljøprosjekter som
fremdeles pågår i det året prisen deles ut for. Både 

ved enhetene må være involvert. Prisen skal brukes til folkehelse/
miljøtiltak på enhetene, og  kan involveres i hva pengene skal brukes 
til. 

Prisen vil være på kr 0 000,- 

Alle enheter som ønsker å bli vurdert, må levere en søknad med beskrivelse 
av det prosjektet man søker om prisen for. Man behøver ikke å melde seg 
på i konkurransen, men man må levere en søknad på nett for å bli vurdert.

Søknaden må leveres innen 0 .05.20 . Søknaden fylles ut på følgende 
nettside: Link til søknad om Grønn Barnebys pris

Vinnerene vil bli offentliggjort og utdelt før sommerferien.

Juryen vil i 2023 bestå av:
Geirm nd Lykke, leder i Oppvekstkomitéen i Trondheim kommune

, i Trondheim kommune
Marianne Bruket  komm nals ef for barnehage

Grønn Barneby:
ronnbarneby pros ekt trond eim komm ne no

mailto:gronnbarneby.prosjekt@trondheim.kommune.no
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNVkA2K4z5vD9_dF6WS0930CClKfbnfmN8xJcwZBQ05TxxNQ/viewform?usp=share_link


Kriterier for deltakelse til Grønn Barnebys Pris 2023

1. Grønt Flagg registrerte og sertifiserte skoler og barnehager kan delta i
henhold til Formannskapsvedtak 22.01.2013.

2. Prosjektet skal re akti t i skole-/barnehageåret 2022/20 3 og være
en del av skolens/barnehagens kvalitetsutviklingsplan.

3. Prosjekttema må være relatert til folkehelse- og eller miljøarbeidet.
Tema kan være mange. For eksempel: Energiøkonomisering/forbruk,
klima  kildesortering, gjenbruk, gjenvinning, kosthold/ernæring, fysisk
aktivitet, biologisk mangfold, kultur knyttet opp mot miljø, hagebruk,
internasjonalt arbeid og lignende.

4. Både barn og voksne skal være engasjert i prosjektet.
5. Skolen/barnehagen sender inn søknad innen 01.05.20 3. Benytt skjema

på følgende nettside: Link til søknad om Grønn Barnebys pris
6. Følgende vektlegges i vurderingen av prosjektene:

• Involvering av barn, ansatte og nærmiljø
• Påvirkning av miljø og helse
• Tilknytning til årsplaner og rammeplan
• ”God ide - verdt å dele med andre” – overføringsverdi til andre

enheter
7. Prosjektrapporten vil bli vurdert av juryen som plukker ut de beste

søknadene. Juryen vil besøke disse og deretter avgjøre hvem som får
prisen. Barn bør delta ved besøket. Et eventuelt besøk avtales med den
enkelte.

Vinner av Grønn Barnebys pris 21
ble Utleira skole. Prisen ble tildelta på 
bakgrunn av skolens helhetlige arbeid 
med å utvikle handlingskompetanse 
for en bærekraftig utvikling hos 
elevene. Elevene lærer om pollinatorer, 
gjennomfører tiltak som hjelper insekt, 
snekrer humlekasser og er på 
humlevandringer og kartlegger humler 
i nærmiljøet. Elevene er aktivt med i 
skolehagen, lærer kompostering og 
produserer mat for både insekt og 
mennesker. Elevene lærer og hvordan 
de kan unngå matsvinn, 
plastforsøpling og mange andre viktige 
miljøtema. 

https://forms.gle/yfwpnXqUZAMhqJcs7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNVkA2K4z5vD9_dF6WS0930CClKfbnfmN8xJcwZBQ05TxxNQ/viewform?usp=share_link


Tidligere vinnere av Grønn Barnebys pris:
2006:
Nidarvoll barnehage - ”Tull med ull”
Sætra barnehage - ”Kunstnerisk gjenbruk”
Nypvang skole - ”Godt miljø”

2007:
Bymarkas friluftsbarnehager - ”Aktive familier- Fokus på fysisk aktivitet og naturopplevelser”
Solbakken skole - ”European Children take care of the Future of the Planet”
Spongdal skole - ”Kildesortering og avfallshåndtering både inne og ute”

2008:
Berg barnehage - ”Fra egg til kylling ute og inne”
Brundalen barneskole - ”Fysisk aktivitet, gjenbruk og gjenvinning”
Nidarvoll skole - ”Solidaritetsarbeid”

2009:
Byåsen skole - ”Akasombo-Byåsen, hånd i hånd” 
Nedre Elvehavn barnehage - ”Mat og matglede, varierte smaker”

2010: 
Sætra barnehage - ”Plasten blir te jord når vi har dødd. Da engang blir plasten te jord.”
Brundal  skole - ”Fysisk aktivitet i skolens naturlige nærmiljø.”

2011:
Tildra barnehage - ”Familiestien”
Saupstad skole - ”Vi-uka”
Blussuvoll skole - ”Avfallsplakater”

2012:
Dronning Mauds Minne barnehage - ”Fugleprosjektet”
Birralee skole - ”Green Week”
Rosten skole - ”Redesign”

2013: Bakklandet barnehage - ”Fra jord til bord”
2014: Eberg skole - ”Reduser mengden gjenglemt tøy ved Eberg skole”
2015: Markaplassen skole - ”Ungdom i farta”
2016: Bymarka naturbarnehage - ”Tromsøpalme og mort må bort. Vi hjelper til slik at humla kan sveve, og 
mangfoldet leve.”
20 : - " e sere og resirk lere - tiltak for mat og mil   Ila skole"
20 : - " enbr ksb tikken"
20 : - "Fra hagen til magen"
2 2 : "Fra lokal til global bærekraftig utvikling"
2022: Flatåsen skole - "Vi redder froskedammen"




