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Kære skoler og FFO’er 

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 skolen 

Grøn Skole Grønt Flag 

Er et tilbud til skoler der vil arbejde systematisk med miljø og klima, i regi af 

Friluftrådet.  

Grønt Flag Grøn skole er læring om bæredygtighed, medansvar og handling for vores 

fælles fremtid. Kontakt grøn guide Maj-Brit Petersen mbpe@furesoe.dk for at høre 

mere.  

 

Mit Klimaansvar Mit klasselokale 

En indsats hvor elever opfordres til at tage 

ansvar for deres ressourceforbrug i 

skoletiden på klasseniveau. Indsatsen 

tilrettelægges i samarbejde med miljø- og 

klimaambassadørordningen, kontakt Stine 

Rahbek Pedersen srp1@furesoe.dk 

 

Klima med Falko 

I indskolingen kan I få klimaprojektet Falko, hvor eleverne opfordres til at hjælpe med 

at finde strømsugere. Falkomaterialet kan bruges i forbindelse med at I laver Mit 

Klimaansvar Mit klasselokale og hjælper eleverne til at kunne forholde sig til og 

handle i forhold til vores fælles klima. Ligesom de får handlekompetencer til at 

praktisere klimarigtig adfærd. 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. 
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Den Grønne Karavane 

Er et sjovt, aktivet og inspirerende miljøforløb for 

samtlige elever på mellemtrinnet. I tre dage 

tilsidesættes det normale skema og alle elever 

arbejder på tværs af klasserne i 13 forskellige 

værksteder, hvor der lægges vægt på det fysiske, 

sanselige og kulturelle. Eleverne lærer om natur, 

miljø og klima ved selv at ”få fingrene” i emnerne 

via konkrete aktiviteter og opgaver. Se mere på 

www.dengronnekaravane.dk Alt undervisningsmateriale der ligge på denne 

hjemmeside kan frit benyttes. Vil du og din skole have besøg af Den Grønne 

Karavane, kommer vi med alle materialerne – lige fra brædder, madvarer og maling til 

papir, tegnestifter og quizzer. Forløbet er helt gratis for skoler i Furesø Kommune at 

deltage i – men der er kun plads til én Furesø Skole pr år! Kontakt grøn guide på 

mbpe@furesoe.dk hvis det skal være din skole. 

 

Affald 

Alle skoler skal i gang med at affaldssortere i, der er i øjeblikket et pilotprojekt på 

Lille Værløse Skole og et under udvikling på Søndersøskolen. I vil få information om 

hvornår, det bliver jeres tur og ikke mindst hvordan affaldssorteringen bliver udrullet.  

 

Affaldsundervisning 
I Furesø Kommune kan elever i skolerne blive uddannet som affaldsambassadører, det 

er en del af miljø- og klimaambassadørordningen i Furesø. 

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 

- teori/fortælling om affaldet og genbrugsstationen  

Indholdet og tyngden i formidlingen skræddersys til hver enkelt forløb, derfor 

er det vigtigt, at du afsætter tid til at tale med Tyge, tlf. 72164860, når du 

ringer og booker affaldsambassadør uddannelsen 

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

- teori/fortælling om de forskellige typer affald 

Fokus og sværhedsgrad skræddersys til hver enkelt uddannelse, idet du som 

voksen har mulighed for at få lagt vinklen og tyngden på præcist det, du måtte 

ønske.  

Vi skal være sammen om at affaldssortere i Furesø. Det kan vi gøre på 

genbrugsstationerne, i containere ved egen bolig, i fælles affalds-øer og på skolerne 

http://www.dengronnekaravane.dk/
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derfor er det vigtigt, at alle børn kan sortere i de mest gængse typer affald. Det er 

metal, glas, plast, bio, papir og rest. Derfor er det vigtigt, at alle forstår hvordan disse 

typer affald sorteres, behandles og genbruges så de kommende affaldsambassadører 

kan vise, forklare og hjælpe andre med at sortere rigtigt.  

 

Ingen skovsvin i Furesø 

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, FFO’er eller institutioner der indsamler mest affald i 

løbet af ugen vinder kontante præmier på op til 2500kr.. Indsamlingen foregår i uge 13 

og når I tilmelder jer på www.affaldsindsamlingen.dk inden den 25. februar får I en 

gratis deltagerpakke med både inspirationsmateriale og indsamlingssække. Ønsker I 

handsker og opsamlingstænger, så kontakt den grønne guide mbpe@furesoe.dk 

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

 

Grøn transport og trafiksikkerhed 

Alle Børn Cykler 

Er en tilbagevendende cykelkampagne for 

skolebørn i alle aldre og finder sted i uge 36 

og 37. Alle Børn Cykler har til formål at få 

flere børn til at cykle til og fra skole – og 

cykle mere i det hele taget. Kampagnen 

arrangeres af Cyklistforbundet i samarbejde 

med TrygFonden. Det er gratis at være med 

og efter kampagnen trækkes der lod om sjove 

og lækre cykelpræmier. De klasser der cykler mest pr elev i Furesø vinder desuden 

kontante præmier til klassekassen. Tilmelding på www.abc-abc.dk  

 

 

 

http://www.affaldsindsamlingen.dk/
http://www.abc-abc.dk/
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Alle Børn Cykler Videre 

Alle Børn Cykler Videre er Furesø Kommunes egen lokale kampagne, der skal 

motivere børn og forældre til at vælge cykel frem for bil. Kampagnen afholdes i 

forlængelse af Alle Børn Cykler og skal vare minimum to uger og gerne længere tid. 

Kontakt Stine Rahbek Pedersen srp1@furesoe.dk hvis I ønsker at afholde kampagnen.  

 

Den Mobile Cykelbane – for indskolingen 

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

Lån af Den mobile cykelbane er præmie for, at I afholder Alle Børn Cykler Videre.  

Praktisk 

Du kan se hvornår cykelbanen er ledig i den kommunale kalender i Outlook, hvor den 

hedder ”Den Mobile Cykelbane” og sende en mail til pedalartisten@furesoe.dk med 

følgende oplysninger. 

- Ønsket periode hvor I gerne vil have den Mobile Cykelbane, max 1½ uge. 

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

- Navn på skolen og årgang, 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. 

 

”Den anden cykelbane” – for mellemtrinnet 

Denne cykelbane består af letvægtsdele, der forholdsvis nemt samles til i alt ti øvelser. 

Den kan stilles op ude og inde og kræver minimum 10x20 meter. Afsæt 15-20 

minutter til at sætte banen op, lad eleverne hjælpe til. Banen er udviklet, så den passer 

til børn i alderen 10-12 år. Men også større børn, 

der ikke har så meget erfaring med at cykle, kan 

have glæde af den. Vejledning til opstilling: 

www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-

klasse/cykelbanen   

Du kan låne cykelbanen gratis på Materielgården. 

Kontakt Verner Hansen på 7235 4576 eller mail: 

VEH@furesoe.dk  

 

 

 

http://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse/cykelbanen
http://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse/cykelbanen
mailto:VEH@furesoe.dk
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Folkeskolen cykler 

Cykelundervisningsprojektet ”Folkeskolen cykler” er for elever i 6. klasse. Cyklen er 

et tema i undervisningen i 3 uger. De to første uger i den almindelige undervisning, i 

den sidste uge i et workshopforløb. Der er 3 workshops, Cykel & Kost, Cykel & 

Motion og Cykelbyg & Design. Der er et fuldt undervisningsmateriale til hele forløbet, 

som kan downloades via www.furesoe.dk/folkeskolencykler. Lene W. Hartmann 

lwh@furesoe.dk deltager gerne i et opstartsmøde om projektet.  

 

Gåprøven - På gåtur med Albert og Rose 

Lær eleverne at gå sikkert i trafikken og at følge færdselsreglerne. Find det gratis 

materiale på: www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/gaaproeven  

 

 

Den lille cyklistprøve 

Lær dine elever de basale færdselsregler for cyklister og at manøvrere sin cykel på 

lukket område. Start turen med at tage på ”cykeltur med Albert og Rose” i en 

interaktiv billedeby og fortsæt træningen i et stjerneløb, hvor eleverne selv er med til 

at bygge banerne. Se mere på www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/den-

lille-cyklistproeve  

 

Cyklistprøven for 6. klasse 

Eleverne får styr på færdselsregler for cyklister og lærer, hvordan de skal tackle svære 

situationer i trafikken. De lærer også om risici forbundet med at cykle, fx 

uopmærksomhed og manglende hjelm. Forløbet ligger op til cykeltræning i trafikken, 

fx som en del af idrætsundervisningen. Cyklistprøven afsluttes med en digital 

teoriprøve og en køreprøve i trafikken. Se mere på www.sikkertrafik.dk/boern-

unge/skole/4-6-klasse/cyklistproeven  

 

 

http://www.furesoe.dk/folkeskolencykler
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/gaaproeven
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/gaaproeven
http://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/gaaproeven
http://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/den-lille-cyklistproeve
http://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/den-lille-cyklistproeve
http://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse/cyklistproeven
http://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse/cyklistproeven
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Trafikundervisning på Teknisk Museum i Helsingør 

Forløb for 3. klasser og 5. klasser. Forløbene varer ca. 4 timer og består af 4 moduler. 

Læs mere her: 

http://tekniskmuseum.dk/undervisning/undervisningstilbud/trafikundervisning/   

 

 

Sikker Trafik LIVE – mest for udskolingen 
Lad klassen få besøg af en person, der har været ude for en alvorlig trafikulykke og 

lever med varige mén. 

Eleverne vil gennem dialog og ligefrem kommunikation få indblik i konsekvenserne af 

en ulykke. På den måde kommer de helt tæt på en ulykke - næsten som at være der 

selv. 

Besøget er gratis og bestilles her: www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/7-9-

klasse/sikker-trafik-live   

 

 

  

http://tekniskmuseum.dk/undervisning/undervisningstilbud/trafikundervisning/
http://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/7-9-klasse/sikker-trafik-live
http://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/7-9-klasse/sikker-trafik-live
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Økologi 
Forløb hos De Økologiske Skolehaver  

De Økologiske Skolehaver i Furesø 

tilbyder skolehaveforløb tilrettelagt med 

udgangspunkt i det landsdækkende 

Haver til Maver-skolehavekoncept. Med 

afsæt i de tre elementer Have, 

Udekøkken og Natur bidrager et Haver 

til Maver-forløb til at styrke elevernes 

jordforbindelse og øge deres 

sammenhængsforståelse. 

Næste omgang Haver til Maver-forløb i 

skolehaven i Stavnsholt gennemføres i sæson 2019 (april-oktober). Er du interesseret i 

at deltage i et forløb med din klasse, kan du benytte bookingformularen på 

http://skolelandbruget.furesoe.dk/.  

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

Skolehaver, der gerne kommer ud på et besøg og giver sparring og rådgivning. 

 

Økologiske haver på skoler, FFO og Klub 

I Furesø er der over 20 økologiske haver anlagt på skoler, FFO og Klub, hvis du står 

og ønsker at få en have anlagt i højbede er det nu du skal kontakte Stine Rahbek 

Pedersen srp1@furesoe.dk, så finder vi ud af hvad der passer hos dig. 

Alle lærere og pædagoger der arbejder med læring om økologi i deres undervisning, 

kan tage deres klasse med på et undervisningsbesøg på det økologiske Landbrug 

Stengården. Undervisningsbesøget betales af miljø- og klimaambassadørordningen. 

Kontakt Stengaarden@os.dk 

 

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 

 

 

 

 

 

http://skolelandbruget.furesoe.dk/
mailto:srp1@furesoe.dk
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Naturvejleder for Skoler 

Der tilbydes en række naturvejlederaktiviteter for alle skoler i kommunen. Typisk 

bruger vi naturen i skolens nærområde, men tager også efter behov ud til andre særligt 

interessante steder. Der gives også gerne faglig sparring i Natur og Teknologi og i 

Biologi. Kontakt naturvejleder Anette Grønnegaard Gylden agg@furesoe.dk 

 

Øvrige tilbud 
Furesø Kommune har desuden en række øvrige tilbud og besøgssteder inden for miljø 

og natur: 

 

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

agerbrug tilbyder forløb for indskoling, mellemtrin og udskoling. Forløbene knytter an 

til Fælles Mål og understøtter i en praksisnær kontekst elevernes udvikling på både det 

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

udbydes på Skolelandbruget, er: 

 Menneskets anatomi i en kanin 

 Uld og får 

 Insektsafari 

 Bonde for en dag 

 Vild mad 

 Husflid på gården 

 Bier, bestøvning og honning 

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/.   

 

Fiskebæk Naturskole er et gratis naturfagligt formidlingstilbud til folkeskoler i 

Herlev, Furesø og Gladsaxe kommuner. Se deres hjemmeside for aktivitetstilbud og 

bookning af besøg http://fiskebaekskole.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/. 

 

http://skolelandbruget.furesoe.dk/
http://fiskebaekskole.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 72357200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Giv eleverne mulighed for at fortælle om miljø og klima 

Miljø- og klimaambassadørerne på skolerne laver rigtig mange fine miljø og 

klimaprojekter. I 2019 vil vi gerne opfordre til, at eleverne fortælle deres forældre og 

måske naboerne om hvordan man affaldssorterer, dyrker en have uden gift og cykler til 

skole. Det kan eksempelvis være ved et arrangement I holder for forældrene på skolen, 

men eleverne kan også komme og være med på en miljødag hvor de kan fortælle om 

deres økologiske haver, alle elever cykler, affaldssortering eller klimarigtig adfærd. 

kontakt Stine Rahbek Pedersen, srp1@furesoe.dk eller Maj-Brit Petersen, 

mbpe@furesoe.dk 

 

 

 

http://npmaa.dk/
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Vigtige datoer 
 

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

Workshop om Børn, grøn omstilling og sundhed 

 

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

Tilmelding www.affaldsindsamlingen.dk 

 

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 elever 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/
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