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TitiBo-gruppens klima- og bæredygtighedspolitik 

Denne klimapolitik er til fælles brug. Hvert børnehus vælger selv, hvordan man vil arbejde med 

klimapolitikken. 

Ved bæredygtighed forstår vi: at bidrage til at aflevere en bedre jord for mennesker og natur til næste 

generation.  

Ved klima forstår vi:  alle tiltag som reducerer klimagasser 

 

 

 

 

Mentale modeller 

Vore mission er at danne fremtidens demokratiske verdensborgere. 

Vi ønsker at ændre vores mentale modeller for hvad der er et lykkeligt liv, så det bliver mere bæredygtigt 

og dermed klimavenligt. Et godt liv er at glæde hinanden og sig selv. 

Vores menneskesyn og værdier er derfor fortsat: 

Mennesket er grundlæggende godt og vil det gode 

Alle har stærke sider 

• Vi lytter 
• Vi hjælper hinanden 
• Vi ser muligheder 
• Vi skaber livsglæde 
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• Vi respekterer hinanden 
- og udvikler os sammen 

 

Vi arbejder med VÆRE-dygtighed og BÆRE-dygtighed i form af 17 VM og compassion. 

Eksempel: 

- Vi italesætter det relationelle frem for det materialistiske. Vi taler med børnene om hvad de har 

lavet til jul eller hvem de har været sammen med mere end, hvilke gaver de har fået eller hvor man 

har fløjet til i sommerferien. 

- Vi udnævner blandt børnene dagens klima-ambassadør, som har gjort noget godt for klimaet i dag. 

- Vi lærer børnene at gaver lige såvel kan være handlinger som ting. 

- Vi taler med børnene om hvad der gør dem selv og andre glade 

- Vi lærer børnene at de har handlemuligheder – at se selv kan gøre en forskel (samle skral op, 1. 

hjælper til en ven, kontrol af egne følelser) 

- Gennem dyrehold, besøg på genbrugsstationer, årstidernes skiften, hvor bliver vandet af, 

regnormens liv, får børnene forståelse af sammenhænge og klimaets betydning. 

- Vi lærer børnene at holde af naturen – at finde roen og glæden og at forstå naturen 

- Gennem arbejd med sang, musik og æstetiske processer og kulturelle oplevelser får børnene en 

forståelse af og glæde ved immaterielle processer 

- Gennem debatter, aktiviteter og formidling inspirerer vi forældrene til nye mentale modeller. 

- Vi taler med børnene om hvorfor og ikke bare hvordan (hvorfor cykler vi?, hvorfor sorterer vi affald, 

hvorfor slutter vi lyset? Hvorfor vi ikke slår brændenælder ned) 

- Måltider, dyrehold affaldssortering og egenproduktion lærer børnene at være kritiske forbrugere 

 

Systemer 

Vi bygger vores fysiske rammer, vores kommunikationssystemer, mødestrukturer og arbejdsprocesser op, 

så vi altid indtænker klimavenlighed og kompetenceudvikling. 

Eksempler: 

- På pædagogisk dag diskuterer vi klimavenlige ideer 

- Hvert børnehus planlægger en månedlig klimafokus, med henblik på at ændre vaner 

- Vores Timida-værksteder lærer børnene om værdien af genbrugsmaterialer 

- Vi hjælper forældrene med at videreformidle brugt børnetøj og legetøj (fast byttereol,  

loppemarked sammen med de øvrige forældreaktiviteter) 

- Regnvandstønder, håndfri armaturer og gode vaner sikrer at vi sparer på vandet 

- Vi har affaldssortering – og vi lærer børnene at bruge dem rigtigt 

- Børnene deltager i at bygge, vedligeholde og afvikle (flagstang, kriblekableområde, dukkehus og 

biler, grønsagsdyrkning, dyrehold) 

- Vi skifter til bæredygtig energiforsyning, når det er muligt 

- Virtuelle møder sparer på benzinforbruget 
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- Brug af Parent, Office365, tegnebøger, genbrug af kasseret papir betyder at vi sparer på papir. 

- Ved at være meget ude, minimerer vores forbrug og optimerer vores mentale helbred 

 

Mønstre 

Vi bygger klimaovervejelser ind i vores daglige praksis, indkøb og vores planlægning af pædagogiske 

processer. 

Eksempler: 

- Vi bygger vores eget dukkehus eller vores egen brandbil, som vi selv kan reparere og videreudvikle, 

frem for at købe nyt 

- Vi spiser mindre kød – og gerne økologisk 

- Vi køber genbrug og varer, der kan holde længe eller modtager brugte ting 

- Vi opfordrer og inspirerer forældrene til at lave bæredygtige madpakker (ikke sølvpapir, mindre 

plast, en klods ost i stedet for en ostehaps….) 

- Fødselsdagsgaver laves af genbrugsmaterialer 

- Vi henter inspiration fra De grønne Spirer 

- Vi arbejder løbende med 17 VM projekter i børnehøjde 

- Madspild minimeres – brug af skæve varer, sæsonvarer og rester. Uspist madpakke-indhold 

kommer med hjem i madpakken til en snak om hvorfor. 

 

 


