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Tillsammans
gör vi skillnad!
255 000 barn och
unga är aktiva
med arbetet

I Hässleholms kommun är en liten del av våra 70-tal förskolor och skolor Grön Flagg certi-

Vad är grön flagg?

fierade. Vi vet att många redan arbetar mycket med miljö och hållbarhet och vill därför göra

Se Grön Flagg som en resa som inspirerar er att ta nya steg i arbetet med hållbar utveckling.

det enkelt för verksamheterna att ta steget vidare till Grön Flagg. Denna broschyr visar på

Det är också ett verktyg som kan hjälpa er att utveckla och förbättra er verksamhet.

ett enkelt sätt vad Grön Flagg är, vad som behövs för att bli certifierad och vad det ger er

Grön Flagg erbjuder ett enande ramverk kring hur verksamheter kan lära ut hållbarhets-

verksamhet.

frågor på ett spännande sätt. Under resans gång arbetar ni med planer, val av teman och
utvecklingsområden, läroplanskopplingar och dokumentation med berättelser och foton.

Grön Flagg

När er resa är genomförd kan ni stolt visa upp resultatet för kompisar, kollegor och föräldrar.

Håll Sverige Rent är en ideell
organisation, som arbetar för

Tillsammans genomför barn och pedagoger aktiviteter som de testar i sin närmiljö. Aktivite-

minskad nedskräpning, ökad

terna kopplas till nio olika teman, som är tänkta att ge inspiration och bidra till arbetet med

återvinning och för att främja

hållbar utveckling. Temana speglar även de Globala målen för hållbar utveckling.

individers och organisationers
miljöansvar. De stöttar skolor

Djur & Natur

Stad & Samhälle

Skräp & Avfall

hetsarbete

genom

I temat Skräp & Avfall passar materialet med Sopsamlarmonsterna perfekt, men även i
många av de andra teman kan ni arbeta med Sopsamlarmonsterna.

och förskolor i deras hållbarverktyget

Grön Flagg och genom att sprida erfarenheter och lärande exempel inom nätverket.
Livsstil & Hälsa

Global samverkan

Klimat & Energi

Håll Sverige Rent är övertyga-

Grön Flagg ger:

de om att arbetet med hållbar

• ökat fokus på hållbarhetsarbete

utveckling börjar med barn och

• struktur för arbetet

unga. Därför har de etablerat

• stöd i arbetet med styrdokumenten

Grön Flagg. Grön Flagg är ett
program som hjälper lärare och
pedagoger att väcka upptäckar-

Fördelarna med grön flagg

• ökat inflytande för barn och elever
Kemikalier &
Giftfri miljö

Hav & Vatten

Konsumtion &
Resurser

glädje kring hållbarhetsfrågor.
De tror på att positiva upplevelser från miljö- och hållbarhetsarbete bidrar till lust att ta sig an de stora framtidsfrågorna.
Håll Sverige Rent har drivit Grön Flagg sedan 1996 och idag är fler än
2 700 skolor och förskolor anslutna runt om i landet. Det betyder att över 255 000 barn och
unga är aktiva med arbetet, som leder fram till att den gröna flaggan hissas.
Om du som lärare eller pedagog är intresserad av att dela den känslan med de barn och
ungdomar som du arbetar med kan du läsa mer på hsr.se/gronflagg

• engagemang bland eleverna och barnen
• en vi-känsla bland personal och barn/elever
• stolthet bland barn/elever
• samverkan med omgivande samhälle

På mittavtry
ck
finns massor .se
aktiviteter o med
ch m
rial att ta de atel av.

Steg 1: Utse
ett grön flagg-råd

Steg 6:
Fortsätt på ny kula
När ni firat ordentligt är det dags att börja om
med en ny plan. Grön Flagg är ett verktyg för
ständig utveckling och fördjupning av arbetet
med hållbar utveckling. Hitta nya områden ni
är intresserade av eller fortsätt och fördjupa
arbetet ni börjat med.

STEG 6:
FORTSÄTT PÅ
NY KULA

Ett grön flagg-råd kan bestå av pedagoger, övrig
personal och föräldrar. Elever/barn kan delta i rådet med personal eller i separata Grön Flagg-råd.
Ni avgör vad som fungerar bäst för er! Byt gärna
deltagare i Grön Flagg-rådet för varje resa.

STEG 1:
UTSE ETT GRÖN
FLAGG-RÅD

Steg 2:
Planera resan
Steg 5: Hissa
flaggan och fi ra

STEG 5:
HISSA FLAGGAN
OCH FIRA

STEG 2:
PLANERA
RESAN

Efter vår återkoppling kan ni fira och vara
stolta! Nu kan ni bjuda in föräldrar, er kontaktpolitiker, relevanta personer i kommunen, lokalmedia och andra skolor/förskolor. Presentera er Grön Flagg-resa genom
en utställning, en teater eller en rundvandring på skolan.

Starten är en viktig del av resan eftersom ni
här kan fånga in både elevers/barnens och
personalens engagemang och idéer. Då blir
resten av resan så mycket roligare!
Inspireras av Grön Flaggs teman!
Utgå från ett eller flera teman när ni planerar er resa. Välj tema utifrån det ni inspireras
av och tycker är roligt, eller använd dem för
att ta nya steg och utforska nya områden.

STEG 4:
ARBETA OCH
DOKUMENTERA

STEG 3:
KOPPLA RESAN
TILL VIKTIGA
MÅL

Steg 4:
Arbeta och dokumentera

Steg 3: Koppla
resan till viktiga mål

När vi har återkopplat på planen är det dags att börja jobba och
dokumentera under Vår Grön Flagg-resa. Där kan ni löpande fylla
på med korta beskrivningar av vad ni gjort och vad ni tar med er
från arbetet. Ni kan också lägga in bilder, filmer och citat från
pedagoger och elever/barn. På så sätt är dokumentationen gjord
när ert arbete är klart. Då kan ni skicka in resan!

Genom att koppla till läroplanen gör ni det
tydligt hur ert Grön Flagg-arbete bidrar till
utvecklingen av kunskaper och förmågor hos
eleverna/barnen. Minst en koppling behöver ni
göra och den kommer att visas upp i berättelsen om er resa när den är klar.

Beskriv det ni ska göra
i tre utvecklingsområden
När ni skriver ner planen för er resa beskriver
ni ert arbete i tre utvecklingsområden, som
alla kopplas till ett tema. Med ett utvecklingsområde menas ett område för hållbar
utveckling som ni vill utveckla eller förbättra
på er skola/förskola. Exempel kan vara att
förändra er utemiljö, främja kamratskap, gå
ut och plocka skräp eller ta reda på hur ni
kan spara el på skolan/förskolan. Beskriv vad
ni planerar att göra och skicka in det till oss!

Barnens inflytande
Förutom lärande ger Grön Flagg också en känsla av glädje och gemenskap. Att få hissa
själva flaggan är såklart en stor del av det. Men vägen dit är fylld med mycket mer att vara
stolt över och känna gruppsamhörighet kring.
Målet med Grön Flagg är att barnen deltar, planerar och genomför aktiviteter för en hållbar
utveckling utifrån sin egen förmåga, intressen och engagemang.
Verksamheten ska därför skapa ett forum för samverkan, som kallas för Grön Flagg-råd.
Grön Flagg-rådet skapar förutsättningar för att öka barnens inflytande och delaktighet i arbetet med hållbar utveckling. En lika viktig roll är att samla upp idéer, driva resan framåt och
att sprida lärdomar och erfarenheter inom och utanför verksamheten. Detta demokratiska
arbetssätt leder till engagemang och ansvarstagande.
Få saker är så starka som att tillsammans dela känslan av att ”wow, vi har gjort skillnad”.
Den känslan är precis vad Grön Flagg handlar om.

Tillsammans kan vi
nå de globala målen!
Världen har 2015 antagit 17 globala mål för
en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som ska uppnås till 2030. Genom Grön Flagg bidrar ni till att sätta fokus på
de Globala målen för hållbar utveckling och
gör det möjligt för barn och unga att vara en
del av den resan.

Så anmäler ni er
Hur anmäler vi oss och hur får vi kontakt
med Håll Sverige Rent? Skicka in en anmälan på Håll Sverige Rents webbplats.
Ni får då inloggningsuppgifter till era
egna sidor på Grön Flagg-webben, där
ni enkelt kan fylla i era kontaktuppgifter
och påbörja resan.

”Wow, vi har
gjort skillnad”

Håll Sverige Rent
Webb: hsr.se/gronflagg
E-post: gronflagg@hsr.se
Telefon: 08-505 263 00

Hässleholm Miljö
Webb: hassleholmmiljo.se
Skolhemsida: mittavtryck.se
E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se
Telefon: 0451- 26 82 00

