


Vad är Grön Flagg

http://www.hsr.se/valkommen-till-gron-flagg


Grön Flagg steg för steg 

Utse ett Grön Flagg-råd.

Bestäm i Grön Flagg-rådet 
vad ni vill arbeta med. 

Förankra beslutet i 
verksamheten.

Skicka er plan

Hissa flaggan och
fira tillsammans! 

Nu börjar nästa varv med 
Grön Flagg. Vad tar ni 
med er? 

Kör igång!
Kom ihåg att 
dokumentera.

Berätta om ert 
arbete!



Läroplan och de Globala målen för hållbar utveckling





http://beta.gf.hsr.se/aktiviteter/4923/edit?back_destination=/var-resa


http://beta.gf.hsr.se/resor/3

http://beta.gf.hsr.se/resor/3
http://beta.gf.hsr.se/resor/3


Grön Flagg verktyget ger típs och idéer
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Håll Sverige Rents exempelsamling

Här finns aktiviteter och uppgifter 
inom hållbar utveckling från 
förskola upp till gymnasiet.

Exemplen kommer från våra 
pedagogiska material, våra 
samarbetspartners och förskolor 
och skolor inom vårt stora Grön 
Flagg-nätverk.

Här hittar ni exempelsamlingen >>

http://www.hsr.se/exempelsamling


Almåsgymnasiet

• 855 elever
• 6 olika yrkesprogram
• Mer än 50 personer i GF-rådet 

Så här planerar de.
• GF-rådet träffas och bestämmer 

utvecklingsområden.
• Varje program bestämmer vad de 

kan göra inom området utifrån 
sina förutsättningar.



NÄRMILJÖ

• HA-programmet gjorde en kampanj i samband                                                    
med Earth Hour för att öka medvetenheten                                                        
hos elever och personal.

• IV-sär sådde frön och planterade ut i sin                                                                   
kolonilott för att skörda under hösten.

• Lärlingselever arbetade med svinn på sina praktikplatser.

• RL/kök arbetade med att öka den ekologiska andelen livsmedel.

• HVFL/HVIN har ordnat pantinsamling på skolan och pengarna har gått till 
att köpa höns och getter åt familjer i Afrika.

• https://www.facebook.com/hsriskolaforskola/videos/907941512689930/

https://www.facebook.com/hsriskolaforskola/videos/907941512689930/


Lilla Sätraskolan

• 230 elever
• Årskurs 3-5

Så här planerar de.
• GF-rådet är samma som elevrådet, med en stående punkt på 

dagordningen.
• GF-rådet samlar in idéer från klasserna med förslag på vad de 

kan arbeta med inom Grön Flagg.
• GF-rådet arbetade fram informationsmaterial om de olika 

temaområdena för att övriga elever skulle bli insatta.







http://www.hsr.se/kemikaliesmartskola


VARFÖR VIKTIGT?

https://www.youtube.com/watch?v=TE6iDulUBTc


FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN

VET 
EJ?

ÄTLIGA
SVAMPAR

GIFTIGA
SVAMPAR



http://www.hsr.se/kemikalietips


http://www.hsr.se/sites/default/files/material_pdf/rosor_akf-3_ih2.pdf


http://www.hsr.se/sites/default/files/material_pdf/vilka_ingredienser_valjer_du_ak4-9_ih2.pdf


http://www.hsr.se/sites/default/files/appeltestet_akf-6_ih2.pdf


http://www.hsr.se/sites/default/files/material_pdf/kosmetika_ak4-6_ih2.pdf
http://www.hsr.se/sites/default/files/material_pdf/kosmetika_for_aldre_ak_7-gym_ih2.pdf


http://www.hsr.se/sites/default/files/material_pdf/kosmetika_for_aldre_ak_7-gym_ih2.pdf


http://www.hsr.se/sites/default/files/material_pdf/kemikaliesmarta_tvatt-och_stadtips_ak4-9_ih2.pdf


http://www.hsr.se/sites/default/files/material_pdf/lagar_och_regler_ak9-gymn_ih2.pdf


http://www.hsr.se/sites/default/files/kemikalier_nu_och_da_ak7-gym_ih2.pdf


http://www.hsr.se/skola-och-forskola


UNGA REPORTRAR

hsr.se/ungareportrar hsr.se/magazine

#ungareportrar

http://www.hsr.se/ungareportrar


Vad vill vi att eleverna får med sig?

Handlingskompetens! 

Det handlar om:
Kunskap, vilja, mod och lust att agera, 

förmåga att söka lösningar, 

kritiskt granska och reflektera över olika alternativ, 

ha kunskap om påverkansmöjligheter 

och att kunna påverka.



Viktigt för att få och behålla engagemang

• Känslor 

• Social gemenskap

• Att uppleva sig kompetent

• Se andras framgång i 
påverkansarbetet

• Lösningsinriktat fokus!



www.hallsverigerent.se


