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 Tidsforbrug Beskrivelse Samarbejdspartnere Forventet effekt 

Undervisning GG Medhjælp    

Formidling fra den nye 
genbrugsstation 

60 t  Papirværksted Affald og Genbrug, 
Vestforbrænding, 
Skoven i skolen  

Øget kendskab til 
materialer, ressourcer, 
kredsløb og 
genanvendelse.  

Undervisning i 
skolehaverne 

37 t    Bidrage som 

medudvikler og 

underviser 

Haver til maver, 

Foreningen Praktisk 

Økologi 

Bidrage til forankring 

af skolehaveprojekt i 

kommunen 

Undervisningstilbud til 
skoleklasser under 
Naturens dag ugen 

5 t 17,4 t Undervisningstilbud til 

skoleklasser f.eks. i 

havbiologi 

DN , Friluftsrådet, lokale 

skoler 

Flere aktivt deltagende 

skoleklasser under 

Naturens Dag ugen.  
Borgerrettede 
aktiviteter 

     

Kursus i selvforsyning og 
rewilding-  

25 t 45 t Kursus i økologisk 
havebrug og 
indretning af 
naturvenlig haver. 
Kursus som opstart af 
havenetværk. 3-  4 
kursusgange 

 Kursus målrettet nye 
haveejere. Kursus i 
selvforsyning og 
indretning af 
naturvenlig have. 
Opstart af lokalt 
netværk af 
haveinteresserede. 

Samarbejde med 
bibliotekerne i Gentofte 
fordelt på GG og 
medhjælp* 

107 t 13 t Arrangementer i 
kalender:  
Humlebikasser, 
workshop med 
spiselige planter, 
frøbibliotek, Krible 

Hovedbiblioteket samt 
distriktsbibliotekerne 

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



 

 

Krable ved Gentofte 
Sø 

Udlån af sparometer, 
termopistol og 
elbesparende udstyr  

12 t  Ny PR for ordningen 
administration af 
udlån, forslag til 
besparelser på el, 
vand og varme 

Borgere i Gentofte Ressourcebesparelser 
(el, vand og varme)   

Grøn Dag  

(29. april på 
genbrugsstationen)  

37 t  
Uddeling af 
kompostbeholdere, 
kompostorm 
vejledning i 
kompostering 

Affald og Genbrug, 
Natur og Miljø,  

Flere borgere kommer 
i gang med at 
kompostere.  

Gentofte Kulturdage 

8. juni- 11. juni 

40 t 20 t 
Bioblitz ved Gentofte 
Sø 

 

Caretakergruppen ved 
Gentofte Sø, foreninger, 
enkeltpersoner, 
skoleklasser 

Fokus på og øget 
kendskab til 
værdifulde lokale 
naturtyper og til 
begrebet biodiversitet.   

Gentofte Kulturdage 10 t 10 t 
Evt. deltagelse i den 
bæredygtige By i 
Øregårdsparken  

Det tværgående agenda 
team  

 

Gentoftenatten 

29. september 

5 t 7 t 
Arrangement i 
samarbejde med lokal 
forening, bibliotek eller 
andet 

  

Øregaard Museums 
Høstmarked 

5 t 7 t 
Mostpresning, 
plantebyttemarked  

  

Mostpresse 16 t 21 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.  



 

 

Affaldsindsamlingsugen 

27. marts – 2. april  

74 t  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 ?  Engelsk udgave 
færdiggøres og 
lægges ud på 
hjemmesider 

  

Udvikling af Moseruten   Udvikle folder der 
beskriver Moseruten  

Vangedes venner, Park 
og Vej, Lokalhistorisk 
forening, Friluftsrådet 

 

Høslætlav og 
Caretakergruppe 
Gentofte Sø 

37 t  Fastholde og styrke 
den indsats som 
frivillige i høslætlauget 
udfører på engarealer 
ved Gentofte Sø.  

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

Bedre betingelser for 
de konkurrencesvage 
og sjældne arter. Øget 
viden om naturpleje .  

Mobilt hønsehold opgaver 
fordelt på GG og 
medhjælp 

36 t 12 t Tovholder på mobilt 
hønsehold– kontakt til 
lejere og gartnerteam. 
Praktiske opgaver 
omkring afvejning af 
foder og klargøring af 
materialer til hønsene 

 Flere bliver afklarede 
omkring det at holde 
høns. Understøtte 
lokale kredsløb og 
mere selvforsyning i 
byområder. Netværk – 
delehøns.  

Projekter      

Temadage med Krible 
Krable 

Opgaver fordelt på GG og 
medhjælp 

20 34 Udvikling af program i 
dialog med GBV, nye 
materialer og 
aktiviteter, 
gennemførelse. 

Gentofte Børnevenner, 
daginstitutioner i 
Gentofte, 
Naturvejlederforeningen  

Inspiration til udeliv og 
flere naturaktiviteter i 
daginstitutionernes 
daglige liv.  



 

 

Klimaambassadørprojekt: 
plejehjem, bosteder, 
sociale institutioner 

37 t  Netværk for 
klimaambassadører 
fra plejehjem bosteder 
og sociale institutioner. 
(tilbud om besøg i 
institutioner ikke 
medregnet) 

Natur & Miljø, Gentofte 
Ejendomme,  

Udvikling og 
forankring af 
klimavenlig adfærd i 
institutionerne. 

Klimaambassadørprojekt: 
Daginstitutioner  

(herunder udlån af udstyr 
til Krible Krable 
aktiviteter) 

37 t  Netværk for 
klimaambassadører 
fra daginstitutioner i 
Gentofte. (tilbud om 
besøg i institutioner 
ikke medregnet) 

Børn og Skole, Natur og 
Miljø, Gentofte 
Ejendomme 

Udvikling og 
forankring af 
klimavenlig adfærd i 
institutionerne. 

Administration      

Hjemmeside, nyhedsbrev,  80 t  Opdatering og 
vedligehold 

 Flere borgere nås 
gennem hjemmesiden 

Netværk/vidensdeling      

Kontakt til lokale 
foreninger, nye 
samarbejdspartnere  

37 t     

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

37 t     

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

120 t     

I alt:  874 t 186,4    

Opdateret den 17. januar  


