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Miljøhandlingsplan 2018-2019  
Fiskå skole 
 
 
 
Periodens tema 
«Plasten opp av havet»- Marin forsøpling 
Fokus på utnyttelse av mat 
 
Beskrivelse av temaet 
Vi ønsker å ta del i kommunens satsing på disse områdene. 
Vi har «adoptert en øy, Bragdøya i Kristiansandsskjærgården der vi deltar på 
Strandryddedagen. Riktig nok så gjør vi jobben i juni, men vi har fått godkjent deltagelse i 
den nasjonale strandryddedagen allikevel. 
Når det gjelder matutnyttelse, så vil vi samarbeide med den lokale matbutikk om bruk av 
mat som ellers blir kaste på skolekjøkkenet. 
 
Tidligere miljøprosjekter 
- avfallshåndtering og kildesortering. 
-Sundt kosthold 
-trafikk og trygg skolevei 
-Friluftsliv og naturopplevelser. 
 
 
Videre planer  
I tråd med bystyrevedtak i Kristiansand kommune, så har Miljørådet vedtatt å satse på 
utnyttelse av den ressursen som mat er. Vi vil med et trinn eller et valgfag lage et prosjekt 
som fokuserer på det å kaste mat og eventuelt lage retter av kastet mat. Dette siste må 
gjøres i samarbeid med en eller flere av de lokale dagligvareforretningene. 
 
 
Mål og delmål  
-I undervisning og prosjekter fokusere på den utfordringen vi står overfor når det gjelder    
plast / microplast i havet og i næringskjedene. 
-Redusere avfallsmengden på skolen 
-Utnytte den ressursen som mat er. 
-Skape gode holdninger og lyst hos elevene til å bruke naturen 
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Aktivitetsplan 
 

Aktivitet Beskrivelse Start Ferdig Deltakere Ansvarlig Kommentarer Evaluering (fyll ut ifm rapport) 

1.  Kildesortering i alle rom 20.08 21.06 Alle Miljøråd   

2.  Søppelrydding ute 20.08 21.06 8.-9.trinn Miljøråd Klassene har 
ansvar en uke hver 
etter en 
rulleringsplan. 

 

3.  Sykkel brukes som primær 
framkomstmiddel på 
ekskursjoner 

20.08 21.06 Alle Kontaktlærer   

4.  Miljøtur til Ny- Hellesund 27.08 30.08 8.trinn Elevombud/ 
kontaktlærer 

Klassene får et 
døgn hver med 
innføring i skolens 
verdier. Valg av 
nye rep. til 
Miljørådet 

 

5.  Elevresepsjon 20.08 21.06 9.trinn Elevombud Elevene sitter i 
resepsjonen en 
uke og håndterer 
avfallsstasjonen og 
andre 
serviceoppdrag 

 

6.  Delta på «Mix-dag» April  9.trinn Kontaktlærer Midt-Agder 
friluftsråd 
arrangerer 
aktivitetsdag i 
Helleviga. 

 

7.  Trafikk-telling Mai  10.trinn 
Valgfag trafikk 

Trafikklærer Teller og 
registrerer antall 
biler og % el-biler, 
samt antall 
personer i bilene 

 

8.  Delta på «Strandryddedagen» Juni  8.trinn inspektør   

9.  Besøk på Nomeland kraftstasjon Mai/juni  9.trinn kontaktlærer   
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10.  Besøk på Returkraft Januar  Miljørådet Miljøkontakt Vi har en 3-årig 
syklus på besøk på 
Returkrafts anlegg 
på Langemyr. 

 

11.  Bruk av «kastet» mat 20.08 21.06 9.trinn Mat og 
helselærer 

  

 


