
 

 

i. forslag om samarbeid  

     

 

 

 

Oslo 2019. Skisse til en mulig barneleir organisert av Besteforeldrenes 

Klimaaksjon i samarbeid med Miljøagentene. 

 

Green towns for kids. Children’s role in green urban development. 

Grønne byer for barn. Barns rolle i grønn byutvikling. 

 

Tidsrom: Uke 32, 5.-11. august 2019 (Norway Cup er i uke 31, 27.7.-3.8.).  

Deltakere: Barn fra europeiske land (inkl. Norge). Hver gruppe på 3/4 barn må ha med seg en 

voksen som kan tolke mellom engelsk og barnas morsmål. Alder 10-15 år. 
 

Formål: Å vise frem miljøtiltak i Oslo som kan overføres til andre byer; å bidra til at barns 

tanker og drømmer om fremtidens byer kan bli hørt; å skape/styrke kontakt mellom barn i 

ulike land som er engasjert i miljøarbeid. 

Overnatting og møtested: Etter avtale med Oslo kommune. Overnatting på en eller flere 

skoler? Åpning/avslutning i Rådhuset? 

 

Gjennomføring av leiren er avhengig av velvilje og samarbeid fra Oslo 

kommune og av ekstern finansiering (for eksempel til å kjøpe nødvendige 

tjenester).  

 

Program: 

Følgende er en skisse til et mulig innhold i leiren: 

Mandag 5. august 

Ankomst 

Tirsdag 6. august 

Formiddag: 

Åpning (ved Ordføreren?) 

Innledning om Oslo som miljøhovedstad. 

Korte innlegg: Hvordan var det å vokse opp i Oslo? Er byen blitt mer miljøvennlig? -Mer 

barnevennlig? Korte innlegg ved en av besteforeldrene, født på 1940-tallet og en ungdom (for 

eksempel Gina Gylver, født 2001) 



 

 

i. forslag om samarbeid  

Ettermiddag: 

Omvisninger/befaringer. Deltakerne kan være delt opp i grupper som tar for seg forskjellige 

temaer innenfor grønn byutvikling (f.eks. transport, avfallshåndtering, biologisk mangfold i 

by, barns muligheter for lek og fritidsaktiviteter osv.)  

De besøker steder og ser på situasjoner som er relevante for temaene, for eksempel:  

Trafikk, gatebildet; avfallshåndtering; dyreliv, biologisk mangfold i byen; elv, fjord, strand; 

lekeplasser; Friarealer  
 

Kveld: Underholdning, lek. 

 

Onsdag 7. august 

Omvisninger/befaringer fortsetter. 

Et kritisk spørsmål å ha i tankene under hele konferansen: 

Hvorfor er hjembyen min bedre å bo i enn Oslo? 

Hva har jeg sett i Oslo som kunne overføres til hjembyen min?  

Kveld: Underholdning, lek. 

 

Torsdag 8. august 

Formiddag: 

Gruppene oppsummerer sitt arbeid i form av korte uttalelser som drøftes og godkjennes i 

plenum. Resultatet samles i en uttalelse om barns ønsker for fremtidig grønn byutvikling i 

Oslo og i deres hjemby. 
 

Ettermiddag: 

Avslutningsseremoni. Uttalelsen presenteres for mediene og overrekkes… ordføreren? 

ambassadører? politikere? 
 

Kveld: 

Avslutningsmiddag og -selskap 

 

Fredag 9. august 

Avreise. 

 

Ivan Chetwynd 

20. april 2018 

 


