
Miljøagentene har forurensning og klima som en av sine 
viktigste saker. Vi er opptatt av at CO2-utslippene må re-
duseres for å motvirke klimaendringene. Vi er opptatt av 
god luftkvalitet i nærmiljøet, og arrangerer tomgangsaks-
joner for at bilister skal bli mer bevisst sitt ansvar. Forurens-
ing kan gi negative helseeffekter, særlig for sårbare grupper, 
deriblant barn. Vi vet at biltrafikken er en av hovedårsakene 
til forurensingen som gir dårlig lokal luftkvalitet. Gi bilen en 
velfortjent pause og la barnet ditt gå, sykle eller reise kollek-
tivt til skolen. 

Vi håper at du som foresatt vil oppmuntre barnet ditt til 
å delta og lytte til det de lærer i løpet av konkurransen.  
Barna er vår fremtid, og deres miljøvaner påvirker både  
deres fremtidige barn og dere som foreldre. 

KJÆRE FORESATT!
I SEPTEMBER ARRANGERER MILJØAGENTENE KAMPANJEN 
BEINTØFT – NORGES STØRSTE GÅ TIL SKOLEN KAMPANJE. 

DU SOM FORELDER KAN HJELPE TIL:

Alle klasser fra 1. - 7. trinn kan melde seg på konkurransen og vi håper at 
du vil oppmuntre barnet ditt til å velge miljøvennlig transport til skolen. 
Beintøft er en nasjonal konkurransekampanje rettet mot skolen for å engasjere norske elever til å gå, sykle eller 
reise kollektivt til skolen. På nettsidene www.beintoft.no vil du finne oppdatert informasjon om konkurransen og 
om Miljøagentene, samt konkurranseregler.

Bli med i en følgegruppe

Hjelp barna med å finne gode ruter til skolen og 
meld fra til kommunen om problemer som høy fart, 
uoversiktlige strekninger, manglende skilting, osv

Snakk med barnet om trafikksikkerhet og regler for 
å sykle til skolen

Se på dine egne reisevaner og kanskje blir du moti-
vert av barnet ditt sitt engasjement?

MED RETT TIL Å SI IFRA

ADRESSE: Mariboesgate 8, 0183 Oslo  TELEFON: 969 01 820  E-POST: beintoft@miljoagentene.no  ORG.NR: 971 276 533

KONKURRANSEREGLER!
Læreren registrer antall elever som har gått, syklet eller 
brukt kollektivtransport til skolen hver dag. Nettsiden regner 
automatisk ut hvor stor prosentandel av klassen dette utg-
jør. Det betyr at antall elever i klassen ikke er avgjørende for 
deres sjanser til å vinne. Klassen får like mange poeng som 
antall prosent som ha gått.

      Har klassen 30 elever, og 15 har reist miljøvennlig får 
klassen 50 poeng

      Har klassen 30 elever og alle har reist miljøvennlig får 
klassen 100 poeng

      For hvert av de fire ukesoppdragene får klassen 100 
poeng for å delta.

Sykdom og planleggingsdager
Den syke teller som gående. På planleggingsdager reg-
istrerer man alle elever som gående. Dersom en elev har 
utfordringer med å delta knyttet til bevegelseshemning, 
sykdom eller andre årsaker ønsker vi at skolene finner en 
god løsning på dette lokalt. En løsning kan være at man 
registrer eleven som gående hver dag.


