Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram
med certifiering inom hållbar utveckling.
Förskola · Grundskola · Gymnasium

Sveriges största nätverk för
arbete med hållbar utveckling
Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram
med certifiering inom hållbar utveckling.
Tillsammans med Sveriges skolor och förskolor omsätter vi kunskap till direkt handling. Varje år hissar drygt 1700 verksamheter
i Sverige den Gröna Flaggan för att visa att
en hållbar framtid börjar nu!
Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och
ingår i det internationella nätverket EcoSchools, ett världsomspännande lärandeprogram inom hållbar utveckling. Som
medlem får du ett dagligt stöd i form av
vägledning, inspiration och expertis.

Engagemanget startar i klassrummet
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Grön Flagg är ett idealiskt sätt för skolor
och förskolor att inleda en meningsfull
väg mot en hållbar utveckling där barn
och unga får möjlighet att påverka och
bidra till förbättrande åtgärder på skolan
och i samhället. Programmet möjliggör
samtidigt en livslång positiv inverkan på
både eleverna, deras familjer och skolpersonalen.

Grön Flagg som program:

Fokus i Grön Flagg är hela tiden på process
och utbildning, och tack vare programmets karaktär finns det goda möjligheter
att kombinera Grön Flagg med andra
program och läromedel.

– engagerar elever i hållbar utveckling.
– stödjer lärare i undervisningen.
– utvecklar skolan till en hållbar skola.
– påverkar samhället runt skolan.
– kombinerar lärande med praktiska
erfarenheter.
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Grön Flagg-resan
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Ett flexibelt, lättillgängligt stöd för alla
Lärandeprogrammet Grön Flagg består av
sex steg som under ett läsår hjälper skolor
att arbeta mer strukturerat och engagerat med processer för hållbar utveckling.
Grön Flagg-metoden är flexibel och lätt
att anpassa och omsätta direkt, oavsett
verksamhetens egna förutsättningar.

Steg 1. Grön Flagg-råd
Grön Flagg-rådet består av barn, elever
och vuxna. I rådet arbetar gruppen tillsammans och gör en plan för Grön Flagg-resan.
Därefter ses rådet under resans gång
för att dela tankar kring det planerade
arbetet.

Steg 2. Kartläggning
Att planera en resa är en demokratisk
process som med fördel får ta tid och
involvera så många som möjligt i verksamheten. Utgå från tidigare resor, läroplanen
och de globala målen.

Steg 3. Plan
Under kartläggningen bör man ha hittat
tre områden som verksamheten behöver
utveckla. Dessa skrivs in i planen. Syftet
med planen är att ge en tydlig struktur för
hur arbetet ska gå till.

”Grön Flagg-metodiken är
flexibel och lätt att anpassa
och omsätta direkt”
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Grön Flagg-råd
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Fira och
inspirera

Kaläggning

EN GRÖN
FLAGG-RESA
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Utvärdering

Plan
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Genomförande

Steg 4. Genomförande
När Håll Sverige Rent har gett feedback och
godkänt planen är det bara att köra igång.
Under genomförandet arbetar man systematiskt med valda utvecklingsområden
och dokumenterar arbetet.

Steg 5. Utvärdering
Efter avslutat arbete reflekterar man
tillsammans kring lärdomar och vilken
handlingskompetens som arbetet bidragit
till. Detta skrivs ner i en utvärdering till Håll
Sverige Rent som därefter ger feedback
och certifierar.

Steg 6. Fira och inspirera
När resan blivit godkänd får flaggan hissas!
Den dokumenterade resan blir en digital
presentation som kan spridas och visas upp
med stolthet.
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Lärande för hållbar utveckling

Barn och unga är vår framtid och därför är
det viktigt att de blir inkluderade i denna
filosofi och arbetet som det innebär. I Grön
Flagg-programmet planeras aktiviteter
och undervisning utifrån valda utvecklingsområden. Genom att ställa frågorna
vad, varför och hur medvetandegörs det
på vilket sätt ett utvecklingsområde kan
bidra till lärande för hållbar utveckling. När
barn och unga engagerar sig, är delaktiga
och har inflytande i olika processer skapar
de en egen bild av hur de med sin handlingskompetens kan bidra till en positiv
framtidsutveckling.

”Vår stävan efter att leva i
ekologisk, social och ekonomisk
balans för att inte äventyra vår
egen framtid”
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Med hållbar utveckling menar vi i korthet
vår strävan efter att leva i ekologisk, social
och ekonomisk balans för att inte äventyra
vår egen framtid. Hållbar utveckling misstas ofta för att bara handla om miljö och
ekologi – en förståelig missuppfattning nu
när klimatfrågor engagerar allt fler. Balansen mellan dessa tre områden är nyckeln
till en hållbar utveckling. Om något område
hamnar efter riskerar vi konsekvenser som
är för stora för mänskligheten att hantera.
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Delaktighet och inflytande
Förutom lärande ger Grön Flagg också en
känsla av 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. Syftet med Grön Flagg är att ge barn
och ungdomar möjlighet att vara del i den
förändring som behövs för att vår värld ska
bli mer hållbar. Detta genom att engagera
dem i ett ansvarstagande, handlingsorienterat och roligt lärande. En resa med Grön
Flagg ska utmana eleverna till att engagera
sig i en hållbar utveckling på en nivå där de
har möjlighet att göra skillnad och uppnå
resultat.
Alla har en viktig roll i att komma med idéer,
driva resan framåt och sprida lärdomar och
erfarenheter både 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.
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Vill ni gå med i Grön Flagg?
Skicka in en anmälan på Håll Sverige Rents webbplats.
Ni får då inloggningsuppgifter till Grön Flagg-webben, där
ni enkelt kan fylla i era kontaktuppgifter och påbörja resan.
Kontaktuppgifter Håll Sverige Rent
Webb: hsr.se/gronflagg
E-post: gronflagg@hsr.se
Telefon: 08–505 263 00

