Opplæring av Miljøfyrtårnansvarlige i barnehager
Du er påmeldt Oslo kommune og Stiftelsen Miljøfyrtårn sitt kurs for miljøfyrtårnansvarlige i barnehager
i bydel Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Bjerke torsdag 20.12.2012
Hensikt:
Å bidra til miljøsertifisering i barnehager i bydeler der dette er en utfordring.
Målgruppe:
Verneombud, tillitsvalgte, miljøinteresserte ansatte som er tildelt rollen som miljøfyrtårnansvarlige i
egen barnehage, som må være godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og
barnehager.
Forkunnskap: Det forutsettes at deltakerne har grunnleggende ferdigheter i bruk av PC, MS Word og
Internett, og har tilgang til datamaskin (Internett) for gjennomføring av øvingsoppgave.
Læringsmål etter endt kurs:.
Miljøfyrtårnansvarlig skal ha kompetanse til å (med bistand fra ressursperson i bydelen i
nettverksmøter) etablere konsulentrapport, gjennomføre en miljøanalyse og lage en handlingsplan for
å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. Den enkelte barnehage finner i samarbeid med ressursperson fram til
løsninger og blir enige om tiltak. Alle ansatte må derfor trekkes inn i Miljøfyrtårn-arbeidet! Når
virksomhetene har oppfylt bransjekravene, godkjennes de av sertifisører fra andre bydeler og tildeles
en logo og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år.
Kurset skal også bidra til informasjon om:
Innføring i MFT, og rollen som MFT-ansvarlig
Gjennomgang av MFT-prosessen fra start til sertifisering, samspill nettverksressurs etablere
arbeidsmøter/nettverksmøter
Hvordan logge seg inn i portalen, registrere inn ny virksomhet, etablere konsulentrapportmal
Hvordan fylle ut miljørapport
Gjennomgang av spesifikke bransjekrav for barnehager
Hvordan sette seg mål, tiltak og måle seg på prestasjoner via miljørapporten
Kurset tar ikke for seg «fra sertifisering til resertifisering», da anbefaler vi ordinært MFT-ansvarlig kurs
for 2013.
Arbeidsform:
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvinger. Det er nettilgang for de som ønsker å ta
med seg pc, men ikke obligatorisk.

Hoffsveien 48 på Smestad. Kurset skal være i Bu - sal 1 etg, se vedlagt kart.
Program 20. desember 2012
Kurssted:

Tidspunkt
9.00-09.15

Tema
Åpning av kurset, presentasjon av deltakere

09.10-09.50

Innføring i MFT, MFT i Oslo kommune..
Organisering hvordan gjør vi det i vår bydel
nettverk og rutiner?
Pause m/ frukt
Hvordan organisere arbeidet i egen
barnehage, fra start til sertifisering.
Etablere miljøgruppe, antall arbeidsmøter,
kontakt/bistand fra nettverksressurs
Gjennomgang av hjemmeoppgave:
Innføring i bruk av Miljøfyrtårnportalen,
etablere en konsulentrapportmal og

09.50-10.00
10.00-11.00

11.00-12.00

Ansvar
Jan Vogt
Totalmiljø AS
Jan Vogt/Kristin Sandaker
Totalmiljø AS

Jan Vogt
Totalmiljø AS

Hver enkelt deltaker må gjøre
hjemmeoppgave til kursdato.

Miljøfyrtårnansvarlig
Tidspunkt
12.00-12.45

Tema
Lunch

Ansvar

12.45-14.00

Gjennomgang av bransjespesifikke krav

Jan Vogt
Totalmiljø AS

14.14.15
14.15-15.00

Pause
Oppsummering, videre arbeid

Jan Vogt
Totalmiljø AS

Velkommen!
Spørsmål på e-post til miljofyrtarn@bym.oslo.kommune.no
For mer informasjon om Stiftelsen Miljøfyrtårn, se våre nettsider www.miljofyrtarn.no
Kurset arrangeres i samarbeid med Oslo kommune.

