
 

 

 

 

Sluttrapport fra Polarflokken barnehage på Søppeltokt 

2014 

Våren 2014 fikk Polarflokken barnehage midler fra Svalbards miljøvernfond til å 

gjennomføre søppeltokt.                                                                                                                             

9. september 2014 utførte vi årets søppeltokt, og det var 84 engasjerte og 

begeistrete barn, foreldre og ansatte som dro med «Polargirl» til Colesbukta. 

Der ryddet vi stranden for 430 kg søppel. I Colesbukta ligger det flere 

kulturminner, så det var veldig bra at vi hadde med oss Per Kyrre Reymert, 

kulturminnerådgiver fra Svalbard Museum, som kunne veilede oss. Han gikk rundt 

med barn og voksne på stranda og rettledet oss når det var spørsmål. Colesbukta 

er jo et sted med veldig mye historie. 

Fokuset i år har igjen vært kulturminner og forskjellen på dette og søppel. Det 

er ikke alltid like lett å forstå hvorfor en plankebit ikke bare er en plankebit. 

Per Kyrre forklarte oss på en forståelig måte hva vi måtte se etter og også 

hvorfor vi ikke kunne ta det med oss.  

Dagen før vi dro på søppeltokt var Per Kyrre på besøk i barnehagen og hadde en 

samling med alle barna. Han hadde tatt med seg flere gjenstander fra museet 

som han viste oss. Barna var veldig nysgjerrige og kom med mange spørsmål. 
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Store og små bidro til at det ble plukket mye søppel. Vi fant mange store 

fiskegarn, plast i alle varianter og mange morsomme gjenstander. Det var blant 

annet veldig mange sko i forskjellige størrelser som ble gjenstand for mange 

spekulasjoner og historier 

  

Vi får ofte tilbakemeldinger fra foreldrene om at barna er opptatt av 

søppelplukking på fritiden også. De passer på at mamma og pappa kaster søppelet 

riktig – kildesortering.  

 

Totalt har Polarflokken barnehage ryddet strender i nærområdet for 1778 kg 

søppel på sine søppeltokt.                                                                                     

Vi vet at det finnes mye mer som venter på å bli plukket. 
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Vedlagt følger det med en fil fra «Media player» med bilder fra toktet. 


