
Arbejdsopgaver Grøn Guide Gentofte 2016  

 

Udover de aktiviteter og projekter, der er anført i skemaet, undersøges 

det om følgende projekter kan sættes i gang i 2016:   
Havekursus: (økologisk have, vild natur i haven, ) 

Ny udgave af hæftet: Rundt om Gentofte Sø med opgaveark 

Vandhulskampagne 

Ny rute i cykelrutehæftet (Moseruten – forslag fra Leif Nielsen) 

 

 Tid (forventet) Beskrivelse Samarbejdspartnere Forventet effekt 

Undervisning     

Formidling fra den nye 
genbrugsstation 

74 t Nyt formidlingstilbud  i 
forbindelse med 
affaldsindsamlingsugen.  
Papirværksted 

Affald og Genbrug, 
Vestforbrænding , Skoven i 
skolen  

Øget kendskab til 
materialer, ressourcer, 
kredsløb  og 
genanvendelse.  

Vandtema for skoleklasser  I samarbejde med skoler i 
Gentofte gennemføres et 
undervisningsforløb om vand.  

Muligt efterårsprojekt Fokus på vandets 
kredsløb gennem  
udeskoleforløb og 
hands on aktiviteter. 

Borgerrettede aktiviteter     

Samarbejde med 
bibliotekerne i Gentofte 

120 t Arrangementer primært for 
børnefamilier. Plantedag, 
Krible krable , mostpresning, 
naturaktiviteter  

Hovedbiblioteket samt 
distriktsbibliotekerne 

”Hands on” aktiviteter 
indenfor områderne 
natur og bæredygtig 
udvikling. 

Udlån af sparometer, 
termopistol  og 

37 t Administration af ordningen, 
oplysning om 

Primært via 
klimaambassadørprojekterne 

Ressourcebesparelser 
(el, vand og varme)   



elbesparende udstyr  energibesparelser. samt borgere 

Grøn Dag  37 t 
Uddeling af 
kompostbeholdere, 
kompostorm vejledning  

  

Gentofte Kulturdage 

 

74 t 
Den Bæredygtige By 

Fyraftenstur – formidling af 
naturpleje - biodiversitet  

Det tværgående agenda 
team, foreninger, 
enkeltpersoner 

Borgerinddragelse , 
bæredygtig udvikling, 
naturprojekter  
naturpleje 

Gentoftenatten 25 t 
Arrangement i samarbejde 
med lokal forening, bibliotek 
eller andet 

  

Øregaard Museums 
Høstmarked 

25 t 
Mostpresning , 
plantebyttemarked  

  

Mostpresse 37 t 

 
Udlån af mostpresse. 
Arrangementer med presning 
af æbler fra haver.   

Borgere, skolehaverne, 
Styrelsen for slotte og 
kulturejendomme, skoler og 
daginstitutioner 

Fremmer udnyttelsen 
af lokale råvarer. 
Støtter dannelse af 
netværk.  

Ren By 74 t Grøn Guide deltager. 
Bindeled mellem Gentofte 
Kommune og DN. Kontakt til 
institutioner og skoler. 
Inddrage nye målgrupper i 
kampagnen. Koordinering af 
trækvogneudlån. 

Affald og genbrug , Park og 
Vej, Danmarks 
Naturfredningsforening, 
skoler og daginstitutioner 

Bæredygtig udvikling 
gennem større 
ressourcebevidsthed 
og bedre 
affaldshåndtering i 
institutioner og skoler.  

Cykelrutehæftet 74 t Engelsk udgave færdiggøres 
og lægges ud på 
hjemmesider 

  

Cykelrutehæftet 15 t distribution Biblioteker, 
kommuneservice, borgere 

 



Cykellege 

 

5 t 

 

 

Udbredelse og forankring Cyklistforbundet, 
daginstitutioner, Park og Vej, 
BUF 

Fremme cyklisme – 
mere bevægelse i inst 
dagligdag – gode 
oplevelser 

Handlingsorienteret 
oplysning 

74  t Indlæg til lokale medier, 
facebook 

Villabyerne  

Høslætlav og 
Caretakergruppe Gentofte 
Sø 

37 t Fastholde og styrke den 
indsats som frivillige i 
høslætlauget udfører på 
engarelaer ved Gentofte Sø. 
Støtte Caretakergruppens 
arbejde med artsregistrering 
samt formidling af viden til en 
bredere publikumsskare.  

Caretakergruppen, DN og 
DNs lokalafdeling,  
Studenterkomiteen ved KU, 
Park og Vej, Dansk Botanisk 
Forening   

Bedre betingelser for 
de konkurrencesvage 
og sjældne arter. 
Større kendkab  til 
naturpleje – internt i 
lavet og blandt 
borgere. Et stærkere 
netværk. 

Fåregræsserforeningen 37 t Understøtte og medudvikle   

Friluftsguiden 37 t Bidrage til udviklingen af 
hjemmesiden 

BUF,  Region Hovedstaden  

Naturens Dag - De Vilde 
Blomsters Dag  

40 t Lokale arrangementer DN Gentofte, Dansk 
Botanisk Forening 

 

Mobilt hønsehold 120 t Tovholder på mobilt 
hønsehold– tilbud til 
haveejere om at afprøve 
hønsehold i egen have 

  

Projekter     

Krible Krable aktiviteter 74 t  Gentofte Børnevenner, 
daginstitutioner i Gentofte, 
Naturvejlederforeningen  

 

Plantedage i daginstitutioner  30 t Humlebihaver Lanternen, Æblegården  

Klimaambassadørprojekt: 
plejehjem, bosteder, sociale 
institutioner 

52 t Netværk for 
klimaambassadører fra 
plejehjem bosteder og sociale 
institutioner. Tilbud om besøg  

 Natur & Miljø, Gentofte 
Ejendomme,  

 



Klimaambassadørprojekt: 
Daginstitutioner  

52 t Netværk for 
klimaambassadører fra 
daginstitutioner i Gentofte. 
Tilbud om besøg.   

Børn Unge og fritid, Natur og 
Miljø, Gentofte Ejendomme 

 

     

Administration     

Hjemmeside, nyhedsbrev,  80 t Opdatering og vedligehold   

Netværk/vidensdeling     

Kontakt til lokale foreninger, 
nye samarbejdspartnere  

37 t 

 

   

Tværgående Agenda 
gruppe, grønne guider , 
agenda centre, 
naturvejledere, naturplejere 

80 t    

Generel administration 
(styregruppemøder, 
timeregistrering, kurser, 
årsplaner og årsrapporter) 

130 t    

I alt:  1477  t   År: 1610 timer m 35 t 
ugl. i 46 uger 

Tilrettet den 21. januar 2016 


