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Hareveien barnehage 
Årets Inspirasjon 2017

«Med et unikt arbeidsmiljø og sterkt fokus på å skape gode holdninger som 
inspirerer både store og små til å respektere miljøet, får Hareveien 

barnehage prisen Årets Inspirasjon 2017»

En kommunal 6 avdelings barnehage i Oppegård kommune, 
åpnet i 2012, har 92 barn og 26 ansatte
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Å være Miljøfyrtårn

• Gir oss alltid noe å strekke oss etter, fordi vi hvert år evaluerer 
egen virksomhet

• Betyr å hele tiden være i utvikling; nye mål og «nye 
muligheter» hvert år

• Det gir god dokumentasjon og et godt utgangspunkt for 
diskusjon og refleksjon

• Det gir status og vi er stolt av det!

• Prisen Åretes Inspirasjon har virkelig skapt engasjement i hele 
virksomheten og i hele Oppegård kommune ☺



Hvorfor lykkes vi?
• Vi er en engasjert og «fremoverlent» gjeng
• Det er en sterk lagånd i teamet
• Det er en kultur for endring på huset
• Foreldrene og besteforeldrene er med på laget – barnehagen har blitt et 

felles prosjekt
• Vi har opprettet en egen Facebookside – vi deler og inspirerer!
• «Startentusiasmen» har ikke gått over ennå
• Vi er ikke redd for å si i fra dersom noen ikke følger opp miljøtiltak
• Vi har en egen miljøgruppe der det er én repr. fra hver avdeling
• Miljøagentene våre «holder oss i ørene»
• Det er alltid god informasjon på møter
• Barnehagen har en leder som er opptatt av at vi skal lykkes

• Vi har mange utviklende og spennende prosjekter……



Fra en liten crazy ide til en veldig stor suksess



Velkommen til informasjonsmøte gode naboer 
og foreldre!



…og andre viktige aktører



Klar, ferdig og gå!



«Det har vært en reise i fasinasjon og unike 
opplevelser»



Den aller første honningen er klar for 
prøvesmaking….



Flytende «gull» i glasset
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Velkommen til Eventyrfestivalen for å kjøpe 
honning!



Kollektiv innsats av små og store under 
Eventyrfestivalen!



…fordi de turte å satse!



Andre miljøtiltak

• Besteforeldresatsing
• Byttedager
• Bilfrie dager
• Gjenbruk 
• Kompostering 
• 4 åringene har laget miljøfilm
• Egen kjøkkenhage
• Vi har opprettet egen facebookside
• Vi hospiterer på andre avdelinger
• Vi ser på oss selv som «Familie» og jobber etter motto «Vi vil hverandre 

vel»
• Vi gir hverandre «Hverdagsmedaljer» på leder- og avd.møter
• Vi setter «Arbeidsmiljø» på agendaen på alle personalmøter





Ringvirkninger av å være 
Miljøfyrtårn

• Vi blir lagt merke til – folk snakker positivt om oss

• Vi får mange søkere til barnehageopptaket. Svært mange foreldre er 
opptatt av at vi har en «grønn profil»

• Økt rekruttering – mange dyktige ansatte til barnehage vår

• Vi utfordrer kommunen mtp. innkjøpsavtaler som blir inngått

• Vi får besøk av Rådmannens ledergruppe som vil snakke med oss om 
«Innovative ledergrupper»

• Vi er blitt kontaktet av KS som skal lage film om barne- og 
ungdomsarbeiderutdanningen og vi skal være med!

• Vi opplever et enda tettere samarbeid med brukerne

• Vi står enda sterkere sammen som team – vi er ustoppelige; vi får til det vi 
vil!



Nyttige tips!

• Du som leder må være engasjert, og du må 
evne å skape engasjement hos andre

• Legg til rette for gode møteplasser

• Sørg for at alle deltar

• Sørg for morsomme konkurranser og 
happenings ol.

• Sett miljø på agendaen – ofte

• Bruk sosiale medier og spre gode ideer



Takk for meg…

Besøk oss gjerne på Facebook  
https://www.facebook.com/hareveien/
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