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Miljøhandlingsplanens mål 2016-17. Avfallssortering ble årets hovedsak siden 

driften av solcellene ikke kom i gang til avtalt tid. 

 

1. 

Avfallssortering 

2. Helse og 

kosthold 

3. Miljøvennlig 

og trygg 

transport 

4. Aktiv 

skolegård 

5. Plast - bruk og 

konsekvenser 

Kildesortering i 
klasserom, fellesareal 

og spesialrom 

 
Tømming av søppel før 

skoleslutt 

 
8. trinn orienteres ved 

skolestart. 

 
Uteareal ryddes 

ukentlig 

 
Holdningsarbeid i 

klassen 

Trivselsvakter i storefri 

Skidag og aktivitetsdag 

Røykfritt 

Temamøter m/foreldre 

om rus 8-9.trinn 

 
Psykisk og fysisk helse: 

8-9..tr. – psykisk 

helseuke 

9.trinn – Jente- 

/guttedag 

Ungdom og samliv. 
 

 
Kosthold: 

Mat og drikke med 

fokus på tannhelse og 

sunn mat for elever i 

vekst. Kantine og mat 

og helse følger opp. 

Sykle-gå til skolen. 

 
Elevråd ser på gode 

gang-sykkelstier til 

skolen. 

 
Oppfordring til 

hjelmbruk til og fra 

skolen + plikt på alle 

skoleturer. Nye 8.trinn 

få inn at hjelm er slik vi 

vil ha det. 

 
Sykkel i orden. 

 
Drøfte trafikkregler på 

alle trinn. 

 
Valgfag «Trafikk» gir 

mer læring i temaet. 

Arbeid med å få 
flerbruksbane m/ 

kunstgress 

 
Triveselsvakter tilbyr 

aktiviteter i hallen og 

ute. 

 
Musikk 

Grilling, ved Elevrådet. 

Lek i snøen / 

Snøfigurer. 
 

Turneringer: Ulike fra 

år til år: Bordtennis, 

fotball, sjakk, 

kanonball, basket, 

volleyball. 

 
Mulig ny sak: Frisbee- 

golf 

 Informasjon om 

plastsøppel globalt 

og hva den gjør med oss. 

Opplegg fra 
holdnorgerent.no 

 
Kildesortering Bevist 

håndtering av 

plastsøppel 

Plukke søppel på våren – 
10. trinn: til Joker 

8. og 9. trinn: skolegården 

 
Rent Vestergab 

Skolen deltar på 

strandryddedagen, vi 
adopterer strendene på 

Andøya og Kjosbukta for 

videre rydding for avfall 

hver vår. 

 

 
 

Møvig skoles miljøregler 
 

1. Møvig skole gjennomfører kildesortering for elever og ansatte. 
2. Søppeldunker brukes. 
3. Elever rydde uteområdet ukentlig for søppel. 
4. Møvig skole legger til rette for fysisk aktivitet i friminutt. 
5. Møvig skole arrangerer ulike turer for samhold, trim og læring. 
6. Rusmidler, røyk og snus er ikke tillatt. 
7. 9.trinn, med foreldre, har fokus rundt ulike farer ved bruk av 

rusmidler. 
8. Kantinen selger sunn mat. 
9. Bare 10.trinn kan gå i butikken i storefri. 
10. Møvig skole legger til rette for å gå og sykle til skolen. 
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11. Elevene bruker hjelm når sykkel brukes i skoleaktivitet. 
12. Møvig skole deltar på Strandryddedagen hver vår. 

 
 

Miljøråd 
Miljørådet består av elever: Sander V. Skaare, Nora L. Borgenvik, Helene 
Bjerland, Kristian Holvik og undervisningsinspektør Marianne Jonassen. 

 

 

Miljørådet 2016-17 
 
 

Møvigs motto: Sammen om læring og utvikling! 
 
 
 

Avfallssortering 
 

 
 

Møvig skole har kildesortering i undervisningsrom og personalrom. 
 

 

 

 
Det er plakater med orientering om hva som skal i hver kasse. 

 
Elevråd, klasser og trinn løfter saken 
Foregående år har vi måtte jobbe med holdninger. Det har blitt mer rutine for elevene nå, men 
registrer at det raskt kan skli ut, og valgte derfor å ta dette som årets satsningsområde igjen 
når solcellearbeidet måtte settes på vent. 
- god sortering i det daglige, gjennomgang i alle klassene og premiering for best sortering ved 

stikkprøver. 
- frakt av avfallet fra klasserom og helt ut til søppelbu er blitt påminnet. 
Tidligere problem med at søppelposer har blitt kastet underveis til søppelboden er nå 
imidlertid borte. Godt jobbet! 
Fellesareal / ute: 
Elevene rydder ukentlig uteområdet for søppel. Likevel er mangel på bruk av søppelkassene 
til tider et problem. Dette gjelder også avfall på sykkelstien fra Joker, nærbutikken.  
Vaktmester håndterer og leverer farlig avfall. 
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Rydding av søppel i kantinen – bedring! 

Det er kantine 5 dager i uken på Møvig. Det blir noe søppel. Vi har hatt et vellykket 
holdningsarbeid for å få en ren kantine, med god kildesortering.  Ikke minst takket 
være tydelige meldinger fra våre assistenter, som forteller hvordan ting skal være.  Det 
er elever som står i kantinen, og det er elever som er med på å rydde opp hver dag. 

 

 
 

Søppelplukking ute 
Vi har et godt innarbeidet system for ukentlig søppelplukking utenfor skolen. Trinnene 
har hver sin periode i løpet av skoleåret + 10.trinn skal plukke søppel mellom Joker og 
skolen hver uke. De er eneste trinn som får bruke butikken. 

 

Mandag morgen kan det være mye søppel ute. Skoleområdet er populært 
oppholdssted i helgen pga sandvolleyball, bordtennis, basket m.m. Her vil vi ha det 
rent. Positivt holdningsarbeid og godt eierskap til skolen er viktig for at dette skal 
vedvare. 

 

 
 

All aktivitet ute 
blir triveligere uten søppel 
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Gjenbruk/ Redesign 
Valgfaget «Design og Redesign» har også i år designet nye produkter  av gamle produkter 
som skulle i utgangspunktet vært kastet. Gøy med gjenbruk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuglematere av tomflasker Lommebøker av kartonger 
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Konklusjon om kildesorteringsarbeidet 
Kildesortering er nå blitt igjen fokusområdet vårt. Vi ser at dette må løftes jevnlig for at det skal 
være en daglig rutine på skolen.  
 

 
 

 

Helse og kosthold 
 
 
 
 
 

1. Fysisk og psykisk helse 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noen ganger bare en avslappet prat… 
 
 
 
 
 

 

 

Elevrådet 
Kanonballturnering, fotballturnering har igjen blitt gjennomført denne høsten / vinteren. 
Vi har dette skoleåret lagt opp til to – tre grilldager i storefri. Dette er veldig samlende 
for skolen og skaper en god fellesfølelse og eierskap til skolen.  I tillegg hadde vi 
talentiade i slutten av februar der skolen ble samlet om en flott felles opplevelse. 
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Møvig på tur 
Sammen legger vi vekt på felles opplevelser på trinn og som samlet skole, med bl.a. 
felles skidag på Bortelid, bli kjent tur på 8. trinn, friluftstur på 9. trinn og klassetur på 
10. trinn. Turene har fokus på felles opplevelser, fysisk mestring og glede. 

 
Vi drar på turer, lager mat sammen og får tid til hverandre. Lun prat - bra trim ! 
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2. Kosthold 
Kantinen er Møvig stolt av! Sunn og deilig mat. Kantine 5 dager i uken, der 1-3 dager 
er med varm matElevgrupper, sammen med voksne, lager maten og selger den. Mat 
og helse gir orientering og opplæring om sunn og god mat. Kantinen følger dette opp. 

 
Joker ligger nær skolen. Nå har bare 10.trinn lov, og dette overholdes i stor grad av de 
andre to trinnene. Problemet med at 9. trinn syklet til annen butikk, ser også ut til å ha 
opphørt med elevene som nå er på 8. og 9. trinn. Kantinen har høy status og her 
samles folk til mat og prat. 

 

 

9.trinn har kokkekamp og vi dekker til fest. 
Dette er flotte opplegg der fokuset er å motivere for å lage sunn og god 
mat. 

 

 

Konklusjon om «Helse og kosthold» 
Møvig arbeider godt med fysisk og psykisk helse. Vi setter opp mange aktiviteter på 
planen, - får gjennomført en god del. Det er uttalt behov for flere storsamlinger med 
hele skolen. Det gir en opplevelse av samhold og stolthet. Både lærere og elever nyter 
det. Det er også ønske om utbedringer av skolegårdens aktivitetsmoduler. Behov for 
fornying og reparasjon. 

 
Kantinen er skolens hjerte når det gjelder kosthold, vi arbeider videre med at kantinen 
skal være trekkplaster foran butikken. Dette krever tid, penger og målrettet 
vedvarende arbeid. 

 
Møvig har gode tilbud som fremmer godt kosthold og helse, og kan få flere. Elever og 
lærere utgjør et godt team for å få det til! 
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 Miljøvennlig og trygg 
             transport 

 
 
Møvig skole har dette året fokusert på at sykle og gå til skolen. Vi har oppfordring til elevene 
ved skolestart i august at det skal brukes hjelm til og fra skolen, samt at dette er plikt ved 
sykkelturer i regi av skolen. I gjennom valgfaget Trafikk gir også dette mer læring om temaet 
og muligheter for drøfting av trafikkbildet. 
 

 

Konklusjon om «Miljøvennlig forflytning» 
Møvig skole ligger slik til at det er naturlig å gå eller sykle til skolen, vi opplever derfor att 
flesteparten av våre elever velger en miljøvennlig transport til skolen uten at vi nødvendigvis 
må ha stort fokus på dette. Imidlertid er det viktig at vi minner elevene om nødvendigheten 
av sikkerhet i forbindelse med miljøvennlig transport.  

 
 
 

Aktiv skolegård 
 

 

Aktivitet i skolegården 

Som beskrevet under punktet Helse og kosthold har Elevrådet gjennomført 
kanonballturnering, fotballturnering denne høsten / vinteren. Vi har dette skoleåret lagt opp til 
to – tre grilldager i storefri. Dette er veldig samlende for skolen og skaper en god fellesfølelse 
og eierskap til skolen, samt at det bidrar til en aktiv skolegård. 
 

 

Kunstgressbane 
Kunstgresskomite har jobbet i flere år for å få støtte på å legge kunstgress på Møvigs bane. 
Elever har også vært med i komiteen. 

 
Slik ser banen ut i dag: 
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Skoleåret 201672017 har grunnarbeidet blitt gjort slik at man kan sette i gang arbeidet med å 
bygge kunstgress banen. Banen skal være ferdig 2017. Dette vil bety mye for skolens fysisk 
aktivitetsmuligheter ute i fag og friminutt. 

 

3 nærmiljøbaner som blir en stor 7’erbane. 
 

 
 

Konklusjon om « Aktiv skolegård» 
 

Vi ønsker å bruke skolegården vår til fysisk aktivitet og bygging av det gode fellesskapet på 
skolen. Det registreres null mobbing på mobbeundersøkelsen.Grunnene kan nok være 
mange, men forskning forteller at friminuttene vanligvis er hovedsted for mobbing. Dette er 
en av grunnene til at vi ville ha en aktiv skolegård, med lekent fellesskap. 
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Plast – forsøpling i 
nærmiljøet 

 
 
 

 
Søppelplukking ute 
Vi har et godt innarbeidet system for ukentlig søppelplukking utenfor skolen. Trinnene har 
hver sin periode i løpet av skoleåret + 10.trinn skal plukke søppel mellom Joker og skolen 
hver uke. De er eneste trinn som får bruke butikken. 

 

Mandag morgen kan det være mye søppel ute. Skoleområdet er populært oppholdssted i 
helgen pga sandvolleyball, bordtennis, basket m.m. Her vil vi ha det rent. Positivt 
holdningsarbeid og godt eierskap til skolen er viktig for at dette skal vedvare. Fokus på å ikke 
kaste søppel, som i stor grad nå består av mest av plast og papir, har vært snakket om og 
arbeidet med i alle klasser. 

 
Strandryddedag 
Vi utvider arbeidet med å rydde opp i vårt nærmiljø, med å i år delta på Strandryddedagen på 
8. og 9. trinn. Dette e r  blitt lagt inn som en fast aktivitet på 9. trinn for fremtidige år. 

 
Det kommer mye søppel inn i strandsonen, og da spesielt mye plastavfall. Dette vil vi ta tak i, 
og opparbeide en god kunnskap om hva dette gjør med miljøet og hvordan vi må håndtere 
slikt avfall. Alle klasser skal i forkant av strandryddedagen ha satt fokus på hvorfor et slikt 
opprydningsarbeid er viktig og hvordan man best mulig kan verne miljøet. Vi benytter oss her 
av opplegg fra www.holdnorgerent.no 

 

Konklusjon om «Plast –  forsøpling i nærmiljøet» 
Skolen har fortsatt arbeidet med å holde nærmiljøet rent for søppel og vi har i inneværende år 
arbeidet med å opprettholde gode rutiner for dette, og hatt igjen fokus på avfallssortering i 
klassene. I tillegg er det flott at skolen bidrar på Strandryddedagen og at dette tillegges som 
en del av skolens årshjul på 9. trinn.  

http://www.holdnorgerent.no/
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Konklusjon 
Avfallssortering, helse og kosthold, miljøvennlig transport og aktiv skolegård. 
Vi opplever oss som en Grønt Flagg-skole.  Inneværende år har vi jobbet med 
avfallssortering igjen som et hovedproblem. Vi har i løpet av dette skoleåret 
opprettholdt fokuset på å rydde nærmiljøet til skolen, samt vårt felles ansvar for 
området til og fra nærbutikken Joker. I slutten av mai skal igjen 9. trinn delt på 
strandryddedagen der vi nå har adoptert strendene på Andøya og Kjosbukta. Her skal 
vi også i forkant ha opplæring i hva plast medfører av konsekvenser for miljøet på kort 
og lang sikt. 

 

 
 
 

PS: …neste år: 
 
 

Drømmen om en skole med fokus på mulighetene for å benytte 
seg av fornybare energi i bruken av energi. Vi blir en skole med 
fokus på solcelleenergi. Vi hadde dette i år som ønsket 
hovedtema for Grønt flagg, men på grunn av utsatt oppstart, 
satser vi frist på 2017/2018 som året med dette som 
hovedfokus.  


