TAKK FOR AT DU HAR MELDT PÅ
DIN KLASSE PÅ BEINTØFT!
Gode vaner starter i barndommen. Å engasjere barna til å velge miljøvennlig transport er en av
hovedmålsettingene til Miljøagentene. Barna er vår fremtid, og deres miljøvaner påvirker både
deres foreldre og deres fremtidige barn. Takk for at du er med på å engasjere barna i din klasse!

GJENNOMFØRING PÅ 1, 2, 3!
1. Del ut registeringskort som oppbevares i klasserommet.
Lastes ned fra www.beintoft.no
2. Alle fyller ut kortet sitt hver morgen.
3. Læreren registrerer klassens turer på www.beintoft.no,
minst en gang i uken. Det er lurt å gjøre dette ofte, slik at
statistikken er oppdatert og man kan følge med på topplisten!

Årets tøffeste klasse vinner 30 000 kroner! Dette er en
gave til hele klassen som skal brukes på miljøvennlige
aktiviteter eller innkjøp som kommer hele klassen til
gode.

HVORDAN MOTIVERE ELEVENE I BEINTØFT:
Bruke lærerveiledningen og oppgaveforslagene som er
laget for flere forskjellige fag. Du kan legge inn aktiviteter fra Beintøft i flere fag, med utgangspunkt i hva
elevene er interessert i.

motivasjonsfaktorer, og vi håper at du som lærer også
formidler at det å vinne nasjonalt ikke er alt. Kanskje
kan dere utfordre naboskolen, skole i nabokommunen,
eller parallellklassen?

Beintøft er en konkurranse, som ofte er veldig engasjerende for elevene. Vi er klar over at premiene er sterke

Kanskje dere kan utfordre foreldre og søsken til klassen
også?

HVORDAN BRUKE BEINTØFT I UNDERVISNINGEN:
Sjekk undervisningsmateriellet på www.Beintoft.no! Til Beintøft 2018 har vi lagt ekstra ressurser i å lage undervisningsmateriell for lærere basert på ukestemaene i Beintøft, og
med utgangspunkt i læreplanen. Under fanen undervisningsmateriell vil du finne både faktaark/lesetekster og forslag
til klasseromsoppgaver, forslag til hjemmelekser og prosjekt som klassen kan gjennomføre på skoleveien. Vi differensierer undervisningsopplegget på trinn 1-2, 3-4, og 5-7

KONKURRANSEREGLER!
Læreren registrer antall elever som har gått, syklet eller
brukt kollektivtransport til skolen hver dag. Nettsiden regner
automatisk ut hvor stor prosentandel av klassen dette utgjør. Det betyr at antall elever i klassen ikke er avgjørende for
deres sjanser til å vinne. Klassen får like mange poeng som
antall prosent som ha gått.
Har klassen 100 elever, og 30 har reist miljøvennlig får
klassen 30 poeng

og materiellet bidrar til å nå kompetansemål for blant annet
naturfag, kroppsøving, norsk, samfunnsfag, kunst og håndverk og matematikk.
Hver uke i Beintøft har et eget tema og vi har laget materiell
til hvert tema. Hver uke presenteres ukens tema i en video på www.beintoft.no, med et tilhørende kreativt oppdrag
som elevene kan jobbe med gjennom uken.

For hvert av de fire ukesoppdragene får klassen 100
poeng for å delta.
Sykdom og planleggingsdager
Den syke teller som gående. På planleggingsdager registrerer man alle elever som gående. Dersom en elev har
utfordringer med å delta knyttet til bevegelseshemning,
sykdom eller andre årsaker ønsker vi at skolene finner en
god løsning på dette lokalt. En løsning kan være at man
registrer eleven som gående hver dag.

Har klassen 100 elever og alle har reist miljøvennlig får
klassen 100 poeng
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