
 

 

 

Sluttrapport fra Polarflokken barnehages Søppeltokt 2018 

Våren 2018 fikk Polarflokken barnehage midler fra Svalbards miljøvernfond til søppeltokt. 

Formålet med årets søppeltokt var at vi ønsket å lære mer om nedbrytingstid av søppel i 

havet og på land. Vi synes det var veldig positivt å ha med oss representanter fra 

barnehage/skole i Barentsburg i fjor, så vi inviterte de med på tokt i år også. Dessverre gikk 

ikke dette i år. Vi ønsker, om vi tildeles nye midler neste år, å ta denne tråden videre til 

planleggingen av neste tokt.  

11. september gjennomførte vi årets søppeltokt, og turen gikk til Deltaneset. Det var første 

året vi har vært og ryddet denne stranden. 

69 engasjerte barn, foreldre og ansatte plukket 160 kg med søppel. Vi fant mye metall, samt 

garnkule, tau, plastikk og glass som vi sorterte i forskjellige søppelposer/big bag’er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forkant hadde vi besøk av Paul Lutnæs, seniorrådgiver i natur- og artsforvaltning fra 

Miljøvernavdelingen hos Sysselmannen, som fortalte og viste bilder om søppel i havet. Han 

ga barn og voksne et innblikk i hvilke skadevirkninger det har for naturen og dyrelivet, og 

hvor lang tid søppelet blir liggende i havet før det forsvinner. Vi har også hatt fokus på 

kildesortering, og på selve toktet plukket ivrige barn og foreldre mye søppel, som blant annet 

plastikk, glass, jern og metall.  

Paul Lutnæs var også invitert med på søppeltoktet, som faglig konsulent, men denne gangen 

passet det hverken for han eller noen andre representanter fra Miljøvernavdelingen og bli 

med på toktet. 
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Vi var heldig å ha med oss Hilde Eriksen, rådgiver fra Svalbard Miljøvernfond. Vi fikk vist 

henne hvordan vi arbeider med miljøvern sammen med barna. 

 

 

 

 

 

 

 

I anledning vårt 10 årsjubileum, arrangerte vi i forkant av søppeltoktet en miljøquiz, som alle 

familiene i barnehagen kunne svarer på. Det var et stort engasjement, og mange bra svar. 

De som deltok var med i trekning av fine premier sponset av Svalbardbutikken, Polargirl, 

Basecamp, Svalbard Miljøvernfond og Longyearbyen Lokalstyre v/kultur. Trekningen foregikk 

på Deltaneset. 

I samarbeid med avfallsanlegget ble søppelet som ble plukket hentet på båtkaia hvor det ble 

distribuert videre 

I barnehagen er vi svært opptatt av forsøpling og hvilken betydning den har for dyrelivet og 

for naturen rundt oss. Og i etterkant ser vi hvor mye engasjement et slik søppeltokt skaper 

for barn, foreldre og ansatte. Når barnehagen er på tur i nærmiljøet finner vi alltid søppel som 

vi plukker med oss, og de som er aller mest ivrig er barna. Det er tydelig at kontinuerlig fokus 

på forsøpling og en slik fordypning er noe som setter spor og skaper gode og viktige 

holdninger hos barn og voksne.  

Polarflokken barnehage- vi jobber for miljøet! 

 

 

 

 

 

 


