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Tilbudspakke fra prosjekt  

Klima, Miljø og Livsstil 2014-2015 
__________________________________________________________________ 
 

 
Vår felles utfordring og visjon 
 

Klimaendringene er vår tids største trussel mot mennesker og natur. Endringene truer verdens 

matvareproduksjon og forsterker tapet av vårt biologiske mangfold. I tillegg påvirker spredningen av 

miljøgifter dyr og menneskers helse. Problemene henger sammen med våre produksjonsmetoder og vår 

livsstil. Utfordringene er store, og det er lett å føle avmakt. For å kunne respektere naturen og dens 

mangfold, er kunnskap og glede over en natur i balanse en viktig del av læringen. Gjennom prosjektet 

Klima, Miljø og Livsstil ønsker Melhus kommune å styrke vår kunnskap om hvorfor natur, miljø- og 

klimaproblemer oppstår. Samtidig vil vi formidle konkrete handlingsalternativ og løsninger som hindrer 

avmaktsfølelse i forhold til de utfordringene vi står overfor.  

 

 
Hovedmål 
 Skape større innsikt og respekt for naturens kretsløp 

 Skape oppslutning om en miljø- og klimavennlig adferd som sikrer livsgrunnlag og matproduksjon nå og for framtiden 
 

Målgrupper 
 Barn og unge i barnehager, skoler og SFO, samt pedagogisk personell og andre ansatte i barnehager og skoler 

 Foreldre på foreldremøter, samt organisasjoner og lag  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
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Om Tilbudspakken 
 Fakta, råd og aktiviteter er forankret i internasjonale og nasjonale mål for miljø og klimapolitikken, samt Allemannsretten  

 Alle tema i tilbudspakken for barn og unge er knyttet til Læreplaner i Kunnskapsløftet, og Rammeplan for barnehager.  

 Aktiviteter og foredrag i Tilbudspakken er gratis, og prosjektet tilbyr utlån av utstyr og hjelp til gjennomføring av aktiviteter 

 Innholdet i pilotprosjektet om energikilder og energisparing på Flå skole blir tilgjengelig for alle etter at piloten er gjennomført på 
Flå   

 

Fargekoder på målgruppene 
De ulike målgruppene har fått følgende fargekoder: 
 
Barnehager 
Skole 
Ungdomsskole 
Barnehage-ansatte, og lærere 
Ansatte i barnehager og skoler, foreldre, organisasjoner og lag 
Alle definerte målgrupper 
 

Bestilling av Tilbudene  
Tilbudene kan bestilles hele året til gitte tidspunkt på året. Det tas forbehold om endringer i Tilbudspakken i løpet av 

prosjektperioden, og det vil i så fall gjøres kjent overfor definerte målgrupper. Bestilling sendes til Signy R. Overbye. Se 

kontaktinformasjon under.  

 
Informasjonsmateriell 
Prosjektet har også med konkrete handlingsalternativ og relevant informasjonsmateriell knyttet til de ulike foredragstemaene. Det vil 
bli gitt informasjon om aktuelle oppfølgingsaktiviteter og litteratur der det er aktuelt.   
 

Kontaktinformasjon, prosjekt Klima, miljø og livsstil 
Signy R. Overbye. Mobil: 90281257. E-post: signy.overbye@melhus.kommune.no 
Jan Henrik Dahl. Mobil: 97544215. E-post: jan.henrik.dahl@melhus.kommune.no  
Marte Aursand. Mobil: 47364512. E-post: marte.aursand@melhus.kommune.no 
Informasjon på nett: www.melhus.kommune.no  

mailto:signy.overbye@melhus.kommune.no
mailto:jan.henrik.dahl@melhus.kommune.no
mailto:marte.aursand@melhus.kommune.no
http://www.melhus.kommune.no/
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Tilbudspakke 
Målgruppe Tema Tilbud Tid og sted  Kommentar 
Barnehager Naturglede Jeg fant jeg fant! 

Ut på tur. Vi fokuserer på å bruke sansene, 
lærer begreper, og øver på å beskrive det vi 
finner og opplever. Underveis samler vi 
materialer/blomster og evt. søppel fra naturen. 

 
Vår og høst 
 
2-3 timer  

Tur i barnehagens eget 
nærområde. Personer fra 
prosjekt Klima, miljø og livsstil 
blir med på turen.  

Avfall og 
gjenbruk 
 

Hva er avfall – og hva gjør vi med det? Vi 
snakker om det vi fant ute, om ulike typer avfall 
og hvorfor det oppstår.  Det blir fokus på 
kildesortering og hvordan avfall kan bli til nye 
ting. Vi bruker materiell fra Loop, og forteller om 
Albert Åberg og eventyret om «Fuglen som 
forsvant».  Barna får også høre «Prinsessen 
som ingen kunne målbinde» av Asbjørnsen og 
Moe. 

Innendørs 
eller utendørs 
avhengig av 
været. 
  
Vår og høst 
 
1 -2 timer 

Prosjekt Klima, miljø og livsstil 
sørger for alt utstyr til denne 
aktiviteten. Barnehagen velger 
selv om denne aktiviteten skal 
skje rett etter tilbudet Jeg fant 
jeg fant, eller om det skal 
gjennomføres noen dager 
etterpå.  

Gjenbruksverksted. Vi lager bokmerker av 
pappen i gamle esker, og dekorerer med 
pressede blomster og blader og /eller tegninger 
av det vi har opplevd i naturen.  

Innendørs, 
barnehagen 
 
Vår og høst 
2 timer 

Personer fra prosjekt Klima, 
miljø og livsstil blir med på 
aktiviteten, og sørger for utstyr 
som trengs i samråd med 
barnehagen.  

Energi Energikilder og energisparing! Gjennomføring 
av energiaktivitetene i «Ida og Markus», en 
pedagogisk energiopplæring for barn i 
barnehage. Barna får lære hva energi og strøm 
er, og at den kan lagres på forskjellige måter. 
De lærer også hvordan vi kan bruke mindre 
energi.  

Inne- og 
uteskole 
avhengig av 
været.  
Hele året 
 
1-2 timer pr. 
aktivitet i «Ida 
og Markus» 

Prosjekt Klima, miljø og livsstil 
kan gi informasjon om «Ida og 
Markus» til ansatte, og kan 
være med på gjennomføring av 
aktiviteter etter ønske og behov 
fra barnehagen. 
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Skole 
 
Trinn1+ 2 

Naturglede 
 

Nysgjerrigperen! 
Barna blir med i skogen for å lære om 
sammenhengen mellom jord, vann, lys, luft og 
levende organismer. Vi gjør små forsøk som 
skaper undring og interesse, og vi prøver å gi 
enkle svar på spørsmål fra nysgjerrigper!  

Uteskole 
 
Våren 
 
2-3 timer 

Skolens nærområde.  Personer 
fra Klima, miljø og livsstil blir 
med på aktiviteten, og sørger 
for utstyr som trengs i samråd 
med skolen.  

 
Skole 
 
Trinn 3 

Vår i skogen  
Hva skjer med levende organismer når snøen 
forsvinner og sola varmer? Vi spikker i rått tre og 
leter etter frø og spirer. Vi snakker om respekt 
for naturen og hvordan vi bør ferdes i skog og 
mark.  

Uteskole. 
 
April/mai 
 
2-3 timer 

Skolens nærområde. Personer 
fra Klima, miljø og livsstil blir 
med på aktiviteten og tar 
ansvar for utstyr i samråd med 
skolen.  

Skole  
 
Trinn 1-3 
 

Avfall Hva er avfall – og hva gjør vi med det?   
Eleven får informasjon om ulike typer avfall og 
hvorfor det oppstår. Det blir fokus på 
kildesortering og hvordan avfall kan bli til nye 
ting. Vi bruker materiell fra Loop, og forteller om 
Albert Åberg og leser eventyret om «Fuglen som 
forsvant».  Elevene får også høre «Prinsessen 
som ingen kunne målbinde» av Asbjørnsen og 
Moe. 

Innendørs.  
 
Januar/februar 
 
1-2 timer 

Prosjekt Klima, miljø blir med 
på aktiviteten, og har med avfall 
og det som trengs av utstyr. 
Skolen anbefales å arrangere 
gjenbruksverksted som en 
oppfølging av dette tilbudet. 
Personer fra prosjektet kan 
bistå dersom skolen ønsker 
det.  

Energi Energikilder og energisparing. Gjennomføring 
av energiaktivitetene i «Ida og Markus», en 
pedagogisk energiopplæring for barn i 
barnehage. Barna får lære hva energi og strøm 
er, og at den kan lagres på forskjellige måter. 
De lærer også hvordan vi kan bruke mindre 
energi. 

Inne- og 
uteskole 
avhengig av 
været.  
 
Hele året 
 
1-2 timer pr. 
aktivitet i «Ida 
og Markus».   
 

Prosjekt Klima, miljø og livsstil 
kan gi informasjon om «Ida og 
Markus», og kan være med på 
gjennomføring av aktiviteter 
etter ønske og behov fra 
skolen. 
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Skole  
 
Trinn 4 
  
  

Naturglede 
 

Vår forunderlige natur!  
Vi starter innendørs med å se på bilder og film 
fra vår utrolige natur, med biologisk mangfold i 
eget nærmiljø og i andre deler av verden. 
Elevene får lære om at det finnes lover og regler 
som skal beskytte natur og miljø, og hvorfor det 
er viktig.    

Innendørs, og 
deretter 
uteskole.   
 
Hele året 
 
30-40 min 

Vi tar med relevant materiell om 
lover og regler som skal sikre 
naturen beskyttelse- og dermed 
vårt eget   
Livsgrunnlag, bl.a. 
Allemannsretten. Dette tilbudet 
bør kombineres med ett eller 
flere av utetilbudene.   

Naturens kretsløp. Vi går tur og opplever høst i 
skogen. Elevene får høre om produsenter, 
konsumenter, og nedbrytere, og vi samtaler om 
betydningen av å være i balanse med naturen 
og hvordan vi bør ferdes i skog og mark. Vi 
finner ting fra naturen som kan bli til 
dekorasjoner og gaver, eller vi fotograferer og 
finner inspirasjon til dikt og bilder. Produktene 
kan bli med på utstilling. 

Uteskole 
 
September 
Oktober 
November 
 
2-3 timer 

Vi spiser maten ute.  Prosjekt 
Klima, miljø og livsstil blir med 
på aktiviteten og tar ansvar for 
turutstyr og utstyr til aktivitet i 
samråd med skolen. Prosjektet 
tar også ansvar for 
tilrettelegging for deltagelse på 
utstilling, kommunens Miljø og 
klimadag 

Natursti.  
Elevene får oppleve naturen i nærområde rundt 
skolen, og møter spennende oppgaver og 
aktiviteter om fugler, dyr planter og energi 
underveis.  

Uteskole. 
 
Vår 
Høst 
 
2-3 timer 

Prosjekt Klima, miljø og livsstil 
blir med på aktiviteten, og tar 
ansvar for utstyr og 
gjennomføring i samråd med 
skolen.  

Miljø, 
forbruk og 
avfall 
 

Avfallsvekst og avfallsforebygging.  
Vi starter innendørs med informasjon om 
veksten i avfallsmengdene og lærer om 
Avfallspyramiden. Vi fortsetter ute, og går tur i 
nærmiljøet og samler søppel.  

Innendørs og 
utendørs 
 
2 -3 timer 

Vi ser filmen «Trond med 
hammeren – forsøpling» fra 
Loop.  
Dette kan kombineres med 
Rusken-aksjon. 

Energi og 
klima 

Klima, energikilder og energiforbruk.  
Vi starer med informasjon om 
klimautfordringene og ulike energiformer. Vi 
lærer om energiforbruk, energisparing og 

Innendørs  
 
Hele året 
 

Vi benytter pedagogisk 
materiell fra Enova og 
Miljølære.  
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kommunens klima- og energimål, og vi ser på 
hvordan vi kan redusere klimagassutslipp.  

1 time 

Skole  
 
Trinn 5 

Naturens 
mangfold 
 
 
  

Vår forunderlige natur!  
Vi starter innendørs med å se på bilder og film 
fra vår forunderlige natur, med biologisk 
mangfold i eget nærmiljø og i andre deler av 
verden. Det blir gitt informasjon om relevant 
lovverk om natur og miljø, og om hvorfor det er 
viktig.  

Innendørs og 
deretter 
uteskole 
 
Hele året 
 
1 time 

Vi tar med relevant materiell om 
lover og regler som skal sikre 
naturen beskyttelse- og dermed 
vårt eget livsgrunnlag, bl.a. 
Allemannsretten. Dette tilbudet 
bør kombineres med Livet i 
ferskvann. Tilbudet kan også 
benyttes i tilknytning til 
skolenes leirskole.       

Livet i ferskvann.  
Vi går eller sykler til vann eller vassdrag. Vi 
lærer om samspillet i vann, vannets arter, 
forskjellig miljøpåvirkning og vannets 
surhetsgrad og kretsløp.   

Uteskole 
 
August 
September/ 
oktober 
 
3-4 timer 

Vi spiser matpakken ute. 
Prosjekt Klima, miljø og livsstil 
blir med på turen og tar ansvar 
for turutstyr, og utstyr til 
gjennomføring av aktivitet i 
samråd med skolen. Tilbudet 
kan også benyttes i tilknytning 
til skolenes leirskole. 

Miljø, 
forbruk og 
avfall 
 

Forbruk og avfall. Fakta og 
handlingsalternativ.  
Elevene får informasjon om ulike typer avfall og 
veksten i avfallsmengdene. Vi gjennomgår målet 
for avfallspolitikken og blir kjent med 
Avfallspyramiden. Vi ser også på vår egen 
kommunes avfallsordning tilknyttet Envina IKS, 
og reflekterer over hvordan vi kan hindre avfall i 
å oppstå.  Vi benytter pedagogisk materiell og 
aktivitet fra Loop. 
 
 
 

Innendørs 
 
Hele året 
 
1 time 

Klima, miljø og livsstil har med 
eksempler på avfall, og annet 
nødvendig utstyr. Skolen 
anbefales å arrangere 
gjenbruksverksted som en 
oppfølging av dette tilbudet. 
Personer fra prosjektet kan 
bistå dersom skolen ønsker 
det. Produktene kan bli med på 
utstilling på kommunens Klima- 
og energidag, som arrangeres 
høsten 2014 og 2015.  
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 Energi og 
klima 

Klima, energikilder og energiforbruk.  
Vi starer med informasjon om 
klimautfordringene og ulike energiformer. Vi 
lærer om energiforbruk, energisparing og 
kommunens klima- og energimål, og vi ser på 
hvordan vi kan redusere klimagassutslipp. 

Innendørs 
 
Hele året 
 
1 time 

Vi benytter pedagogisk 
materiell fra Enova og 
Miljølære. Prosjekt Klima, miljø 
og livsstil sørger for 
demonstrasjon av konkrete 
handlingsalternativ.  

Skole  
 
Trinn 6 

Naturens 
mangfold 
 

Vår forunderlige natur!  
Vi starter innendørs med å se på bilder og film 
fra vår forunderlige natur, med biologisk 
mangfold i eget nærmiljø og i andre deler av 
verden. Det blir gitt informasjon om relevant 
lovverk om natur og miljø, og om hvorfor det er 
viktig.  

Innendørs og 
deretter 
uteskole 
 
Hele året 
 
1 time 

Vi tar med relevant materiell om 
lover og regler som skal sikre 
naturen beskyttelse- og dermed 
vårt eget livsgrunnlag, bl.a. 
Allemannsretten. Dette tilbudet 
bør kombineres med skogdag.  
Tilbudet kan også benyttes i 
tilknytning til skolenes leirskole.  

Skogdag. Vi lærer om skogen som økosystem, 
og får repetert kunnskap om fotosyntesen - 
grunnlaget for alt liv! Vi undersøker arter og ser 
på det biologiske mangfoldet der vi er. 
 

Uteskole 
 
Mai/juni   
 
Halv skoledag 

Vi spiser matpakken ute. 
Prosjekt Klima, miljø og livsstil 
blir med på turen og tar ansvar 
for turutstyr, og utstyr til 
gjennomføring av aktivitet i 
samråd med skolen.   

Miljø, 
forbruk og 
avfall 
 

Forbruk og avfall. Fakta og 
handlingsalternativ.  
Elevene får informasjon om ulike typer avfall og 
veksten i avfallsmengdene. Det blir fokus på 
farlig avfall. Vi gjennomgår målet for 
avfallspolitikken og blir kjent med 
Avfallspyramiden. Vi ser også på vår egen 
kommunes avfallsordning tilknyttet Envina IKS, 
og reflekterer over hvordan vi kan hindre avfall i 
å oppstå.  Vi benytter pedagogisk materiell og 
aktivitet fra Loop, og ser filmen Våre kjemiske 
liv. 

Innendørs 
 
Hele året 
 
1 time 

Klima, miljø og livsstil har med 
eksempler på avfall, og annet 
nødvendig utstyr.  Skolen 
anbefales å arrangere 
gjenbruksverksted som en 
oppfølging av dette tilbudet. 
Personer fra prosjektet kan 
bistå dersom skolen ønsker 
det. Produktene kan bli med på 
utstilling på kommunens Klima- 
og energidag, som arrangeres 
høsten 2014 og 2015. 
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Energi og 
klima 

Klima, energikilder og energiforbruk. Vi 
starter med informasjon om klimautfordringene 
og ulike energiformer. Vi lærer om 
energiforbruk, energisparing og kommunens 
klima- og energimål, og vi ser på hvordan vi kan 
redusere klimagassutslipp. 

Innendørs 
 
Hele året 
 
1 time 

Vi benytter pedagogisk 
materiell fra Enova og 
Miljølære. Prosjekt Klima, miljø 
og livsstil sørger for 
demonstrasjon av konkrete 
handlingsalternativ.  

 
 
Skole 
 
Trinn 7 

Naturens 
mangfold 
 

Vår forunderlige natur! Vi starter innendørs 
med å se på bilder og film fra vår utrolige natur, 
og vårt sårbare biologiske mangfold i eget 
nærmiljø og i resten av verden.  Det blir gitt 
informasjon om relevant lovverk om natur og 
miljø, og om hvorfor det er viktig. 

Innendørs og 
deretter 
Uteskole 
 
Hele året 
 
1 time 

Vi tar med relevant materiell om 
lover og regler som skal sikre 
naturen beskyttelse- og dermed 
vårt eget livsgrunnlag, bl.a. 
Allemannsretten. Dette tilbudet 
bør kombineres med tilbudene 
Elva og bekken og 
Naturglede.  Tilbudet kan også 
benyttes i tilknytning til 
skolenes leirskole.  

Elva og bekken. Vi går eller sykler til vann eller 
vassdrag. Elevene får lære om vannøkologi og 
kvartær-geologi, og vi undersøker insekt. Vi 
samtaler om miljøpåvirkning og forhold for fisk. 

Uteskole 
 
September 
 
3 timer 

Prosjekt Klima, miljø og livsstil 
tar ansvar for utstyr og 
gjennomføring i samarbeid med 
skolen.  Tilbudet kan også 
benyttes i tilknytning til 
skolenes leirskole. 

Miljø, 
forbruk og 
avfall  

Forbruk og avfall. Fakta og 
handlingsalternativ.  
Elevene får informasjon om ulike typer avfall og 
veksten i avfallsmengdene. Vi gjennomgår målet 
for avfallspolitikken, og ser på vår egen 
kommunes avfallsordning tilknyttet Envina IKS. 
Det blir spesielt fokus på farlig avfall og hvordan 
vi kan hindre avfall i å oppstå. 
 

Innendørs 
 
Hele året 
 
1 time 

Vi benytter pedagogisk 
materiell og aktivitet fra Loop, 
og ser filmen Våre kjemiske liv. 
Klima, miljø og livsstil har med 
eksempler på avfall, og annet 
nødvendig utstyr.  
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Livsstil  Tankesmie om forbruk og livsstil.  
Vi starter med en gjennomgang av veksten i 
forbruket og hva det har medført av endring i 
samfunnet. Vi ser på hvilke konsekvenser det 
har hatt på miljø og klima, fordelingen av 
ressurser mellom fattig og rik, og måten vi lever 
på i hverdagen. Elevene deles inn i grupper og 
får i oppgave å komme fram med synspunkt, 
refleksjoner og handlingsalternativ som legges 
fram i plenum.  

Innendørs 
 
Januar 
Februar 
 
3 timer 

Prosjekt Klima, miljø og livsstil 
blir med på aktiviteten, og tar 
ansvar for utstyr og 
gjennomføring i samråd med 
skolen. 

 
Ungdomsskole  
 
 
8-10 trinn 
 
 
 

Naturens 
kretsløp 

Vår forunderlige natur! Vi starter innendørs 
med å se på bilder og film fra vår utrolige natur, 
og vårt sårbare biologiske mangfold i eget 
nærmiljø og i resten av verden.  Det blir gitt 
informasjon om relevant lovverk om natur og 
miljø, og om hvorfor det er viktig. 

Innendørs og 
deretter 
uteskole 
 
Hele året 
 
1 time 
innendørs 

Vi tar med relevant materiell om 
lover og regler som skal sikre 
naturen beskyttelse- og dermed 
vårt eget livsgrunnlag, bl.a. 
Allemannsretten. Dette tilbudet 
bør kombineres med tilbudet 
Naturforståelse. Tilbudet kan 
også benyttes i tilknytning til 
skolenes leirskole. 

Natur-
forståelse 

Utmarksdag med aktiviteter.  
Tema friluftsliv, mat på bål, aktivitetssti, 
orientering.  
Vi samtaler om relevante miljø- og 
livsstilsspørsmål rundt matpakken/leirbålet. 

Uteskole evt. 
overnattings-
tur 
 

Tilpasses hver enkelt skole. 
Prosjekt Klima, miljø og livsstil 
vil ha ansvar for utstyr og 
gjennomføring i samarbeid med 
skolen. 

Livsstil Forbruk og avfall. Fakta og 
handlingsalternativ.  
Elevene får informasjon om ulike typer avfall og 
veksten i avfallsmengdene. Vi gjennomgår målet 
for avfallspolitikken, og ser på vår egen 
kommunes avfallsordning tilknyttet Envina IKS. 
Det blir spesielt fokus på farlig avfall og hvordan 
vi kan hindre avfall i å oppstå. Vi benytter 

Innendørs 
 
Hele året 
 
1 time 

Klima, miljø og livsstil har med 
eksempler på avfall, og annet 
nødvendig utstyr.  Skolen 
anbefales å arrangere 
gjenbruksverksted som en 
oppfølging av dette tilbudet. 
Personer fra prosjektet kan 
bistå dersom skolen ønsker 
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pedagogisk materiell og aktivitet fra Loop, og ser 
filmen Våre kjemiske liv. 
 

det. Produktene kan bli med på 
utstilling på kommunens Klima- 
og energidag, som arrangeres 
høsten 2014 og 2015. Elevene 
utfordres til å stille med 
redesignede klær på planlagt 
mannequinutstilling. 

Livsstil Tankesmie med tema forbruk og livsstil. Vi 
starter med en gjennomgang av veksten i 
forbruket og hva det har medført av endring i 
samfunnet. Vi ser på hvilke konsekvenser det 
har hatt på miljø og klima, fordelingen av 
ressurser mellom fattig og rik, og måten vi lever 
på i hverdagen. Elevene deles inn i grupper og 
får i oppgave å komme fram med synspunkt, 
refleksjoner og handlingsalternativ som legges 
fram i plenum.  

Innendørs 
 
Januar 
Februar 
 
3 timer 

Prosjekt Klima, miljø og livsstil 
blir med på aktiviteten, og tar 
ansvar for utstyr og 
gjennomføring i samråd med 
skolen.  

 
Ungdomsskole 
 
9.-10. trinn 

Klima Klimaproblemene. Fakta og 
handlingsalternativ. Generell informasjon om 
klimaproblemet, og overordnet informasjon om 
handlingsalternativ fordelt på tema. Elevene får 
se klimafilm.  

Innendørs 
 
Hele året 
 
2 timer 
 

 Dette tilbudet kan gjerne 
kombineres med tilbudet om 
Klima og energiverksted. 

Energi og 
klima 

Klima- og energiverksted. Elevene deles inn i 
grupper, og samarbeider for å komme fram til 
gode klima og energispareløsninger i form av 
modeller, bilder, film og tekst. Løsningene kan 
bli med på utstilling på Melhus kommunes 
Klima- og miljødag.  

Hele året 
 
2 timer 

Prosjekt Klima, miljø og livsstil 
blir med på aktiviteten, og tar 
ansvar for utstyr og 
gjennomføring i samråd med 
skolen. 
 
Kommunens Klima- og 
miljødag arrangeres høsten 
2014 og høsten 2015.  
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Ungdomsskole 
 
10. trinn 

Klima Klimaproblemene. Fakta og 
handlingsalternativ.  Generell informasjon om 
klimaproblemet, og overordnet informasjon om 
handlingsalternativ fordelt på tema.  Elevene får 
se klimafilm.   

45 min   

Klima og 
transport  

Funny walk! Vi starter med informasjon om 
klima og utslipp i egen hverdag, og tester egne 
transportvaner ved bruk av klimakalkulatoren fra 
Klimaløftet. Elevene utfordres til å komme opp 
med de mest fantasifulle forslagene til hvordan 
man kan sykle, gå, sparke og trille til og fra 
skolen for å sette fokus på lokale 
transportutslipp.  

Innendørs og 
utendørs 
 
Høst og vår 
 
2-3 timer 

Prosjekt Klima, miljø og livsstil 
tar ansvar for kontakt med 
media og for informasjon til 
kommunens og skolens 
nettside.  

Barnehage-
ansatte, og 
lærere 

Grønt Flagg Informasjon om miljøsertifiseringsordningen 
Grønt Flagg i sammenheng med Melhus 
kommunes miljøledelsessystem ISO 14001 

Møte for 
ansatte etter 
avtale  
 
45 min 

Informasjon i samråd med 
Grønt Flagg Sør-Trøndelag og 
Grønn barneby, Trondheim 
kommune  

Regnmaker-
skolen 

Informasjon for ansatte om Enovas 
Regnmakerskole, og hvordan det kan benyttes i 
4.- 7. trinn. 

Møte for 
ansatte etter 
avtale 
 
45 min 

Informasjon i samråd med 
Enova.  

Energi  Informasjon til ansatte om «Ida og Markus», 
pedagogisk energiopplæring for barn i 
barnehage. 
 
 
 
 
 
 

Møte for 
ansatte etter 
avtale 
 
1 time 

Informasjon i samråd med 
Grønt Flagg Sør-Trøndelag og 
Grønn barneby, Trondheim 
kommune 
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Ansatte i 
barnehager og 
skoler, 
foreldre, 
organisasjoner 
og lag 

Livsstil Helse, mat og klima Foredraget omhandler 
produksjonsmetoder, levemåter og matvaner i 
kjølvannet av vekstøkonomien i etterkrigstiden, 
og hvilke følger dette har hatt på matproduksjon, 
helse, miljø og klima. Det informeres om 
nasjonale retningslinjer for kosthold og fysisk 
aktivitet, og det pekes på konkrete 
handlingsalternativ som gir positiv helse- og 
klimagevinst. 

45 min Foredraget kan kombineres 
med fokus på lokale 
mattradisjoner, og servering av 
sunn og klimavennlig mat.  
 
Foredraget kan gjerne bestilles 
til foreldremøter i barnehager 
og skoler. 
 

Avfall Forbruk og avfall. Fakta og 
handlingsalternativ. Foredrag om 
sammenhengen mellom økonomisk vekst og 
avfallsvekst. Det blir informert om nasjonal 
avfallspolitikk, og hva vi kan gjøre for å hindre 
avfall i å oppstå.  

45 min Informasjon i samråd med 
Envina.  
 
Foredraget kan gjerne bestilles 
til foreldremøter i barnehager 
og skoler. 

Miljøgift Vår kjemiske hverdag. Foredrag om miljøgift i 
hverdagen og hvilke handlingsalternativ som 
finnes.  

45 min Prosjekt Klima, miljø og livsstil 
har med informasjonsmateriell 
og konkrete vare-eksempler. 
 
Foredraget kan gjerne bestilles 
til foreldremøter i barnehager 
og skoler.  

Energi og 
klima   

Klimaproblemene. Fakta og 
handlingsalternativ. 
Foredraget omfatter fakta om klimaproblemene, 
og hvordan det også henger sammen med vårt 
generelle energiforbruk og bruk av ikkefornybare 
energikilder.  
Det informeres om nasjonale og kommunale 
klima- og energimål, og hva vi hver for oss og 
sammen kan bidra til reduserte utslipp.  

45 min Det vil være tilgjengelig 
informasjonsmateriell fra Enova 
om ulike energispareløsninger 
og støtteordninger før og etter 
foredraget.   
 
Foredraget kan gjerne bestilles 
til foreldremøter i barnehager 
og skoler. 
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Alle definerte 
målgrupper 

Info og 
media 

Prosjekt Klima, miljø og livsstil kan bidra med 
kartlegging av aktivitet og resultat fra 
gjennomføring av tilbudene og deretter gjøre det 
kjent på kommunens nettside og i media. 

 Barnehager og skoler kan få 
tilgang til prosjektets lokale 
reportasjer og legge det ut på 
egne nettsider og It´s Learning.  

Pilot, Flå skole 
Trinn 4.- 7. trinn 
 

Energi 
 

Energikilder og energiforbruk i hverdagen på 
skolen og hjemme.  

Hele året Etter gjennomføring av piloten 
ved Flå skole, kan dette tilbudet 
tas i bruk på alle andre skoler. 

  Klima, energikilder og energiforbruk. Vi starer 
med informasjon om klimautfordringene og ulike 
energiformer. Vi lærer om energiforbruk, 
energisparing og kommunens klima- og energimål.  

Hele året 
 
40 min 

Vi benytter pedagogisk materiell 
fra Enova og Miljølære.  

  Energispareverksted. Elevene deles inn i grupper, 
og samarbeider for å komme fram til gode 
energispareløsninger i form av modeller, bilder, film 
og tekst. Løsningene kan bli med på utstilling på 
Melhus kommunes Klima- og miljødag.  

2-3 t Kommunens Klima- og miljødag 
arrangeres høsten 2014 og høsten 
2015.  

  Energisparing i praksis. Gjennomføring av 
energisparetiltak på skole og SFO ved hjelp av 
pedagogisk opplegg fra Enova og Miljølære i 
samarbeid med driftspersonale på skolen. 

Hele året 
 
Tid etter avtale 

Vi benytter materiell og 
måleskjema fra Enova og 
Miljølære i kombinasjon med 
informasjon og erfaringer fra 
driftspersonale ved skolen.  

  Energiløype. Elevene blir kjent med energikilder i 
oss og rundt oss. Det blir informasjon og aktivitet på 
ulike stasjoner i en energiløype utendørs og 
innendørs der vi lærer om solenergi, vindkraft, 
vannkraft, bioenergi og egen energi. 

Vår  
Høst 
 
Tid etter avtale 

Prosjekt Klima, miljø og livsstil vil 
ha ansvar for utstyr og 
gjennomføring i samarbeid med 
skolen.   

  Energikamp! Vi gjennomfører «Vennergi-dag» ved 
hjelp av Energikamphengeren fra Enova.  

Vår 
Høst 
 
Tid etter avtale 

Prosjekt Klima, miljø og livsstil vil 
ha ansvar for utstyr og 
gjennomføring i samarbeid med 
skolen.   


