Grön Flagg
Grön Flagg är ett verktyg för förskolor och skolor i
arbetet med miljö och hållbar utveckling. Börja där ni
befinner er nu och välj områden ni tycker är viktiga och
roliga. Till hjälp har ni sex olika teman att välja på.

Sveriges största miljönätverk
Grön Flagg är Sveriges största miljönätverk för
förskolor och skolor och ingår i ett internationellt nätverk som finns i över 40 länder världen över.

Konsumtion
Är vår konsumtion av prylar och kläder förenlig med
en hållbar utveckling? Betalar vi det egentliga priset
för de varor vi köper? Var med och påverka utvecklingen! Konsumtion är det senaste temat inom Grön
Flagg.

Gå med och...
...skapa engagemang och
mervärde i er verksamhet

Livsstil och hälsa

...börja med de konkreta
handlingarna för att förstå
de stora frågorna

Vad innebär jämställdhet och kamratskap på er
förskola eller skola? Vad får vi egentligen i oss när vi
äter maten vi har köpt i affären? Arbeta ämnesövergripande med livsstils- och hälsofrågor.

...jobba demokratiskt
mot gemensamma mål
...skapa handlingskompetens bland
barn, ungdomar
och personal.

Kretslopp
Varifrån kommer de saker ni använder i förskolan eller skolan och var hamnar de sedan? Ta reda på hur
er skola eller förskola påverkar närmiljön och hela vår
planet.

Klimat och energi
Klimatfrågan påverkar oss alla och är en av våra
mest omdebatterade frågor just nu. Är ni klimatsmarta på er förskola eller skola och vad kan ni göra
för att spara energi?

Vattenresurser
Temat som lämpar sig både för att undersöka vatten
i er närhet, liksom de globala vattenfrågorna. Hur
kan vi bidra till att rädda Östersjön och minska vår
påverkan på världens vattenresurser?

Närmiljö
Vad är vackert och vad är fult? Vilka förbättringar i
närmiljön skulle öka din livskvalitet? Det kan handla
om allt från skolgården till hela samhället.

Vad ger Grön Flagg?
•

En långsiktig plan för miljöarbetet som ni
förbättrar och fördjupar

•

Ett flexibelt verktyg där struktur och samarbete
förenklar arbetet
Möjlighet att profilera skolan eller förskolan och
kommunen

•
•

Ett verktyg för att jobba ämnesövergripande
och demokratiskt

•

Pedagogiskt material och inspiration från nätverket
och Håll Sverige Rent.

Hur går det till?
Läs mer om hur Grön Flagg fungerar och hur
man går med i nätverket på
www.hsr.se/gronflagg

Vilka är vi?
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som arbetar för att minska
nedskräpning, främja återvinning samt öka
miljömedvetenheten för att bidra till en hållbar
utveckling. Arbetet bedrivs bl a genom kampanjer, projekt, miljöutbildningar och utdelandet
av miljöutmärkelser, t ex Grön Flagg.

Vill du veta mer?
Stiftelsen Håll Sverige Rent
Box 4155, 102 64 Stockholm
Besöksadress Högbergsgatan 44
Tel 08–505 263 00
E-post gronflagg@hsr.se
Webbplats www.hsr.se
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– hållbarhet på riktigt
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