Formidling og miljøpædagogik – kernen i miljøblomsten!
Forårets miljøseminar bød på oplæg om miljøformidling fra Agendacentret, præsentationer af de
nominerede til Grøn Initiativpris og ikke mindst et inspirationsoplæg fra Friluftsrådet om
miljøpædagogiske aktiviteter.
En god flok miljørepræsentanter og ledere mødtes den 23. marts 2017 til miljøseminar i Bofællesskabet
Lange Engs fælleshus. Både gamle og nye ansigter var mødt op og dagen startede med en snak om
miljørepræsentantens rolle – som den er beskrevet, men ikke
mindst hvordan rollen opleves i virkeligheden og hvilke
udfordringer der kan være i miljøarbejdet.
Derefter fortalte Povl Markussen om Agendacentrets tilgang til
formidling af miljø til borgere med udgangspunkt i deres fem
dogmer omkring kommunikation, som kan ses i tekstboksen her til
højre.
De nominerede til Grøn Initiativpris 2017 er…
Som noget nyt var de nominerede til årets grønne initiativpris for
kommunale enheder blevet bedt om at holde et kort oplæg om
deres miljøarbejde, som inspiration til de andre deltagere på
seminaret. Ole, leder af Toftegården, lagde ud og fortalte om den
økologiske besøgsgård for institutioner og private, hvor der er
fokus på formidling omkring dyrevelfærd og økologisk landbrug.
Herefter præsenterede Ida fra Tandplejen både store og små
miljøtiltag, herunder deres mødekort med ordlyden ” Miljøet
tørster. Sluk for vandet når du børster” og personaleudflugt til
Vestforbrændingen. Dernæst var turen kommet til Lena fra Børnehuset Lindegården, som fortalte om deres
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miljøpædagogiske aktiviteter, samt viste en kort video fra deres natur- og miljøuge i 2016, som gav et fint
billede af, hvor sjovt miljøarbejde i børnehøjde kan være. Nysgerrige kan se videoen her. Til sidst havde
Jonas fra Egelundskolen sagt ja til at fortælle om miljøarbejdet på skolen, selvom de ikke selv mente at det
var nok til en nominering. Egelundskolen er kommet godt i gang med affaldssorteringen og har taget
initiativ til forskellige grønne undervisningsidéer og planlægger desuden at etablere udeskole og
nyttehaver. Efter præsentationerne fik de nominerede overrakt et diplom – også Egelundskolen, da flere
mente, at de nu også havde gjort sig fortjente til en nominering.
Miljøpædagogik på programmet
Efter en velfortjent pause og en lille rundvisning i Bofællesskabet Lange Eng var det blevet tid til et oplæg af
Ida Kryger fra Friluftsrådets Grønne Spirer-ordning. Grønne Spirer inspirerer 0-6 års personale til natur- og
miljøpædagogiske aktiviteter via kurser, materiale og udviklingsprojekter. Ida bød ind med mange
spændende inputs og aktiviteter fra daginstitutioner, som Grønne Spirer har samarbejdet med og gav på
den måde inspiration til hvordan man kan arbejde med bæredygtighed i børnehøjde. Ida havde desuden
medbragt en masse forskelligt materiale med idéer til aktiviteter for børn med fokus på bæredygtighed og
miljø. I forlængelse af Idas oplæg præsenterede Maja Grønkjær fra Miljø & Teknik et lille nyt hæfte, som
giver overblik over besøgssteder i Albertslund med fokus på natur og miljø, hvor børn i
daginstitutionsalderen er meget velkomne.
Aktivitetsforslagene kan se på http://aabenskole.albertslund.dk/dagtilbud/
Ikke et miljøseminar uden besøg fra affaldsteamet…
Dagen sluttede af med et kort besøg af Merete Winther og Birte Kvamm fra Affald & Genbrug, som gav en
opdatering på udrulningen af de nye affaldsordninger, som er i gang på alle arbejdspladser. Merete fortalte
at hvis man står og mangler bioposer, kan de små bestilles hos Servicesjakket eller hentes på
Genbrugsstationen. De store bestilles i indkøbssystemet RAKAT.
På http://medarbejdersiden.albertslund.dk/nyeordninger/ kan I finde meget mere information om de nye
ordninger, det nye udstyr og hvem der er ansvarlig for hvad.
Spørgsmål til sortering kan stille til Agenda Centret på albertslund@agendacenter.dk eller 4362 2015.
Miljøekskursion 2017
Før folk gik ombord i frokosten
blev en vigtig dato kastet på
bordet: Årets miljøekskursion går
til Vestforbrændingen den 16. maj
kl. 8.30-12
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