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Kære institutioner 
I denne folder har vi samlet de miljø- og klimatilbud der er i Furesø Kommune for 

netop jer. Kig, læs, lad jer inspirere og kontakt os endelig med spørgsmål og yderligere 

ideer. 

 

Miljø i og udenfor institutionen 
 

Klima med Falko 

 I daginstitutionerne spiller I en stor rolle for om børnene i Furesø kan forholde sig til 

og handle i forhold til vores fælles klima - for om de begynder at forstå hvad ressourcer 

er og får handlekompetencer til at praktisere klimarigtig adfærd. Miljø- og 

klimaambassadørordningen har derfor købt rettighederne til et læringsmateriale, der 

handler om at slukke for lyset og holde på varmen med falken Falko. Materialet er 

udviklet til daginstitutioner, afprøvet i Børnehuset Søndersø, i Krudthuset og 

efterfølgende tillpasset til Furesø.  

 

Daginstitutionslederne og miljø- og 

klimaambassadører vil få præsenteret 

Falkomaterialet på et temamøde d. 22. 

februar. kl 11-13. Efterfølgende vil 

miljø- og klimaambassadørerne kunne 

aftale en klimaindsats og få et sæt Falko 

læringsmateriale med hjem. 

 

Kontakt Stine Rahbek Pedersen, mail 

srp1@furesoe.dk, hvis du gerne vil have 

mere end et sæt Falkomaterialet.  

Tilmelding senest d. 19. februar, eller hvis du er miljø- og klimaambassadør ved, at 

acceptere invitationen i outlook. 

 

 

 

 

Falko siger tak til børnene i Søndersø,fordi de hjalp 

med at finde energislugere. 
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Leg med Miljø 

er et aktivitetstilbud udviklet af den grønne guide til daginstitutioner i Furesø 

Kommune og indeholder dels 4 forskellige aktivitetskasser og et aktivitetshæfte 

Aktivitetskasserne er opdelt i 4 temaer:  

•Energi  

•Vand  

•Uderummet  

•Affald og Genbrug 

Kasserne indeholder materiale til aktiviteter 

med børnene inden for hvert af temaerne og 

er ting I formentlig ikke har i forvejen i 

institutionen: En solovn, små solcelle biler, 

rammer til at lave genbrugspapir, lupglas og 

bestemmelsesdug, materialer til at lave et 

vandkredsløb og meget mere. 

Ud over kasserne består Leg Med Miljø også af et aktivitetshæfte med en masse ideer 

til leg og aktiviteter inden for de samme fire temaer. Aktivitetshæftet kan også 

downloades på www.furesoe.dk/gronguide  

Kasserne kan lånes hos den grønne guide (mbpe@furesoe.dk) i op til en måned. 

Kasserne leveres direkte til jer af pedalartisten. 

Det eneste du skal gøre er, at skrive på indlægssedlen, hvis I bruger nogle af 

materialerne i kasserne op eller næsten op eller hvis der er ting, der ikke virker. 

Indlægssedlen sidder på bagsiden af kassens låg 

 

Det Minigrønne Flag 

Har I mod på at arbejde lidt mere struktureret med miljø i daginstitutionen og få 

indarbejdet det i jeres pædagogiske læreplaner, har I nu mulighed for at få ”Det 

minigrønne flag”.  

For at få flaget skal I opfylde 4 kriterier:  

1) Vælg et tema 

2) Læg en plan for hvad I vil lave 

3) Formidl jeres arbejde til forældre og evt. lokalavisen 

(redaktionen.furavis@lokalavisen.dk) og  

http://www.furesoe.dk/gronguide
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4) Lav en afsluttende evaluering.  

Jeres plan sendes til den grønne guide på mbpe@furesoe.dk der ”godkender den” og det 

sammen gør I med jeres evaluering. Herefter har I opnået det minigrønne flag som vil 

blive overrakt af borgmesteren sammen med et diplom.  

 

Det grønne spireflag 

Daginstitutioner kan få inspiration og deltage i Friluftsrådets kurset, som del af de 

grønne spirer, hvis I laver en natur og miljøindsats med børnene kan I få det Grønne 

Spireflag. Se mere under Friluftsrådet.dk 

 

Affald 

Alle daginstitutioner skal i gang med at affaldssortere i 2019 og 2020. I øjeblikket er 10 

daginstitutioner i gang med at sortere deres affald i plast, papir, glas, metal, bio og rest. 

I vil få information om hvornår det bliver jeres tur og så finder vi sammen ud af hvilke 

beholdere I skal have inden døre og udenfor. kontaktperson Maria Annel, 

Maa1@furesoe.dk 

 

Affaldsambassadør – en uddannelse for de store børnehavebørn 

I Furesø Kommune kan de store børn i daginstitutioner blive uddannet som 

affaldsambassadører, uddannelsen er en del af miljø- og klimaambassadørordningen i 

Furesø Kommune. Uddannelsen kan skræddersys til børnegruppen og derfor er det 

vigtigt, at du afsætter tid til at tale med Tyge, tlf. 72164860, når du ringer og booker 

affaldsambassadør uddannelsen.  

Uddannelsen består i følgende forløb 

- der samles affald i 1-3 dage, f.eks. på vejen til genbrugsstationen i Farum, eller 

i dagene op til besøget 

- kort fortælling i børnehøjde om affaldet og genbrugsstationen  

- affaldet vejes og sorteres og de sorterede affaldsmængder bliver undersøgt, 

mens vi snakker om hvad der er.  

- Børnene afslutter med at lærer deres forældre at sortere, lærer de mindre børn i 

daginstitutionen af affaldssortere eller viser deres forældre hvordan der skal 

sorteres på genbrugsstationen. Børnene får et diplom enten på 

genbrugsstationen eller af daginstitutionens voksne.  
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Ingen skovsvin i Furesø – landsindsamling af affald 

Danmarks Naturfredningsforening holder 

landsindsamling af affald i marts måned og 

som de foregående år vil vi i Furesø 

Kommune også være med. 

For at gøre det ekstra attraktivt for 

skoleklasser og institutioner, laver vi i 

Furesø en lokal konkurrence, hvor det 

gælder om at indsamle mest muligt affald. 

De klasser eller institutioner der indsamler 

mest affald i løbet af ugen vinder kontante 

præmier. Indsamlingen foregår i uge 13 og når I tilmelder jer på 

www.affaldsindsamlingen.dk inden 25. februar får I en gratis deltagerpakke med både 

inspirationsmateriale og indsamlingssække. Vi har et antal handsker og 

indsamlingstænger, som I kan låne – kontakt den grønne guide mbpe@furesoe.dk  

Husk at melde ind på affaldsindsamlingen.dk hvor meget affald I samler ind. 

 

Småbørn med god kemi 

Er et oplæg til forældre og personale i daginstitutioner. 

Har I eller jeres forældre spekuleret over hvordan I kan undgå parfume, phthalater, 

hormonforstyrrende stoffer og andre skadelige ting i de produkter, I køber, til børnene? 

Ved oplægget bliver I guidet gennem junglen af kemiske betegnelser og begreber. Den 

grønne guide vil vejlede i konkrete og enkle råd og vaner, der gør det nemmere at vælge 

skadelige stoffer fra i alt fra plejeprodukter til børneudstyr, legetøj og tøj. Der vil også 

være rig mulighed for at stille spørgsmål og til at se og røre ved nogle af de miljørigtige 

produkter. Kontakt den grønne guide på mbpe@furesoe.dk for yderligere information. 

 

 

 

 

 

 

http://www.affaldsindsamlingen.dk/
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Grøn transport og trafiksikkerhed 

Alle Daginstitutions-Børn Cykler 

er Furesø Kommunes egen lokale kampagne, der 

skal motivere børn og forældre til at vælge cykel 

frem for bil. Kampagnen afholdes over minimum to 

uger og gerne længere tid - daginstitutionerne vælger 

selv hvornår, kampagnen afholdes. Det er op til hver 

enkelt daginstitution om kampagnen afholdes for alle 

børn eller om det kun er børnehavebørnene, der 

deltager. I får et afkrydsningsskema og plakater hos 

enten Stine Rahbek Pedersen srpe@furesoe.dk  

Hvis I ønsker præmieoverrækkelse i forbindelse med Alle Daginstitutions-Børn Cykler, 

kan I kontakte enten Stine Rahbek Pedersen srp1@furesoe.dk INDEN I går i gang med 

kampagnen. 

 

Den Mobile Cykelbane 

Miljø- og klimaambassadører kan få Den Mobile Cykelbane ud på den enkelte 

daginstitution som præmie for, at I afholder Alle Daginstitutions-Børn Cykler.  

I skal således aftale Alle Daginstitutions-Børn Cykler inden I kan booke den mobile 

cykelbane.  

Bookning af den Mobile Cykelbane i Furesø sker ved at du sende en mail til 

pedalartisten@furesoe.dk med følgende oplysninger: 

 

 Ønsket periode hvor I gerne vil have den Mobile Cykelbane, max 1 ½ uge. 

 Ønsket periode hvor I gerne vil lave Alle Daginstitutions-Børn Cykler  

 Navn på daginstitutionen, dit navn og telefon nr. 

Det tager en halv til en hel dag at sætte Den Mobile Cykelbane op, derfor er det vigtigt, at 

du booker cykelbanen en dag før du planlægger at bruge den og husker at den sidste dag 

er til nedtagning. Cykelbanen flyttes som udgangspunkt tirsdage og torsdage og den skal 

kunne blive stående en dag eller tre ekstra hvis der opstår problemer med flytningen.  
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Vi kan cykle  

Er en kampagne under Cyklistforbundet, der løber i maj måned og som sætter fokus på 

børn og cykling i et pædagogisk perspektiv. Kampagnen er gratis og hvis I tilmelder jer 

på www.vikancykle.dk inden 1. marts, vil I modtage en kampagnepakke der bl.a. 

indeholder ideer til cykellege. Hvis I vil deltage og skriver til mbpe@furesoe.dk inden 

den 12. februar, vil vi bestille et udendørs banner, I kan sætte op i institutionen. 

 

Sikker og Søn 

Sikker og Søn er et samarbejde mellem Rådet for Sikker trafik og DR Ramasjang og 

erstatter ”Børnenes Trafikklub”. Sikker og søn indeholder sjove trafiklege til 

børnehaverne. På hjemmesiden er der også små film og sange, som børnene genkender 

fra Ramasjang. Læs mere her: www.dr.dk/Ramasjang/Voksne/Trafikstart/Artikler/tag-

sikker-og-soen-med-i-boernehaven.htm 

 

Økologi 

Økologiske daginstitutionshaver 

Ved siden af Skolelandbruget i Stavnsholt ligger Furesø Kommunes Økologiske 

Skolehaver. Her har der de seneste fem år været afholdt haveforløb for skoleklasser. I 

2018 er forløbet blevet tilpasset daginstitutioner, så det nu også er muligt for 

børnehaver at deltage i et Haver til Maver-forløb 

med institutionens ældste børn. 

Fra foråret til efteråret kommer børnene sammen 

med pædagogerne på otte besøg i Skolehaven. Med 

hjælp fra stedets formidlere etablerer og passer 

børnene hen over sæsonen deres helt egen 

køkkenhave. Der bliver også tid til at gå i 

udekøkkenet og lave mad over bål med de 

friskhøstede grøntsager, og til at gå på opdagelse i 

de nære omgivelser.  

Næste runde Haver til Maver-forløb gennemføres i 

sæson 2019 (april-oktober). Er I interesserede i at 

deltage i et forløb med en børnegruppe, kan I 

benytte bookingformularen på http://skolelandbruget.furesoe.dk/. 

http://www.vikancykle.dk/
http://www.dr.dk/Ramasjang/Voksne/Trafikstart/Artikler/tag-sikker-og-soen-med-i-boernehaven.htm
http://www.dr.dk/Ramasjang/Voksne/Trafikstart/Artikler/tag-sikker-og-soen-med-i-boernehaven.htm
http://skolelandbruget.furesoe.dk/
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Har I etableret haver eller højbede i jeres institution? Og har I brug for sparring og 

inspiration til, hvordan I og børnene kommer i gang eller videre med jeres brug af dem? 

Så kontakt naturvejleder Lisbeth Stender Pagh lisp@furesoe.dk fra De Økologiske 

Skolehaver. 

 

Jord til højbede 

Trænger din daginstitutions højbede til at få påfyldt jord, skal du sende en mail til Stine 

Rahbek Pedersen inden d. 1. april så kommer driftsgården og fylder økologisk jord i 

jeres højbed i maj måned. De daginstitutioner der endnu ikke har fået højbede kan få 

det i 2018, kontakt Stine Rahbek Pederen srp1@furesoe.dk 

 

Miljø- og klimaudflugter 

Skolelandbruget er en kommunal besøgsgård, som med udgangspunkt i dyre- og 

agerbrug tilbyder forløb for daginstitutioner. Forløbene knytter an til 

Læreplanstemaerne og understøtter i en praksisnær kontekst børnenes udvikling på 

både det personlige, det sociale og det faglige område. Nogle af de forløb, som i 

øjeblikket udbydes på Skolelandbruget, er: 

 Bonde for en dag 

 Bier, bestøvning og honning 

 Rundt om kaninen 

 

Punkterne ovenfor er tænkt som afsæt for fælles udvikling, og I er mere end velkomne 

til at komme med andre idéer eller ønsker. Er I interesserede i et besøg på 

Skolelandbruget, kan I benytte bookingformularen på 

http://skolelandbruget.furesoe.dk/.  

 

Hjortøgaard Naturstøttepunkt ligger lige ved indgangen til Flyvestation Værløse 

og er et oplagt udgangspunkt for naturformidling. Formidlingen varetages af 

Skolelandbrugets ansatte, så hvis I ønsker et forløb, som tager udgangspunkt i 

lokationen omkring Hjortøgaard, så benyt bookingformularen på 

http://skolelandbruget.furesoe.dk/. 

mailto:lisp@furesoe.dk
http://skolelandbruget.furesoe.dk/
http://skolelandbruget.furesoe.dk/
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Naturpark Mølleåen ligger i den vestlige del af kommunen og dækker Øvre 

Mølleådals istidslandskab. Parken rummer både biologi, geologi, kulturminder og 

historie. Se meget mere på http://npmaa.dk/ 

 

Bålhytten i Hareskoven er opført at lærer Keld Nørgaard samt frivillige elever fra 

Hareskov Skole. Hytten kan benyttes til at styrke udeskoleundervisningen og bookes 

ved at kontakte Hareskov Skole på telefon 7235 7200. 

 

Vandspejlet er et renseanlæg, der renser noget af Furesøs spildevand. Der er en 

skoletjeneste tilknyttet der kan vise jer rundt og fortælle hvordan spildevandet renses. 

Besøg bookes på telefin 4468 4341 eller vandspejlet@forsyningballerup.dk 

 

Hvis du finder andre natur- og miljøudflugtsmål med brugerbetaling, så kontakt Stine 

Rahbek Pedersen srp1@furesoe.dk og hør om muligheden for at få udgifterne dækket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad børnene være med til at fortælle om miljø og klima 

Børn i Furesøs daginstitutioner laver rigtig mange fine miljø og klimaprojekter. I 2019 

vil vi gerne opfordre til, at daginstitutionerne understøtter, at børnene fortælle deres 

forældre og måske naboerne om hvordan man affaldssorterer, dyrker en have ved 

eksempelvis en bedsteforældredag, sommerfest eller lignende. Kontakt Stine Rahbek 

Pedersen srp1@furesoe.dk eller Maj-Brit Petersen mbpe@furesoe. 

http://npmaa.dk/
mailto:vandspejlet@forsyningballerup.dk
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Vigtige datoer 
12. februar: Sidste dag for at bestille banner hvis I deltager i Vi Kan Cykle. Skriv til 

Maj-Brit Petersen, mbpe@furesoe.dk 

 

22. februar kl 11-13.30 inkl. frokost, i multisalen, Rådhuset Sløjfen, Stiager 2: 

Workshop om Børn, grøn omstilling og sundhed 

SU senest 6. februar, på mail til Stine Rahbek Pedersen, srp1@furesoe.dk, hvis du er 

miljø- og klimaambassadør skal du bare acceptere mødeindkaldelsen 

 

25. februar: Sidst tilmeldingsfrist for at være med i Affaldsindsamlingen i uge 13. 

Tilmelding www.affaldsindsamlingen.dk 

 

1. marts: Sidste tilmeldingsfrist til Vi Kan Cykler: 

https://www.cyklistforbundet.dk/Boerncykler/Daginstitution/Vikancykle/VKC_tilmelding 

 

1. april: Sidste frist for at bestille jord til jeres højbede. Mail: srp1@furesoe.dk 

 

25.-26. maj: Picnic Festival om økologi. Så vil du og dine børn gerne deltage og 

formidle hvordan I har økologien tæt på i hverdagen, så kontakt Stine Rahbek Pedersen, 

srp1@furesoe.dk 

 

6. juni kl. 12.00 - 14.30  

Temafrokost om klima, økologi, affald og luk ned til sommerferien.  

 

3. oktober 12-14 Frokostmøde, Bryllupssalen,  om Indeklima og Klimarigtig adfærd 

for miljø- og klimaambassadørerne.  

Temperaturen har stor betydning for hvor nemt vi bliver syge, indlærer og husker, - 

kom og bliv klogere på hvordan du kan handle klimarigtigt og samtidig forbedre 

indeklimaet.  

Tilmelding senest d. 19. september 

 

Efteråret - dato endnu uvis: Miljødag om affaldsforenings – afholde i forbindelse 

med Forenings Festivallen 

http://www.affaldsindsamlingen.dk/
https://www.cyklistforbundet.dk/Boerncykler/Daginstitution/Vikancykle/VKC_tilmelding
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