En Grön Flagg-resa
med fokus på kemikalier
Så här kan det se ut!

Lärare
Många elever
undrar om deras
kläder innehåller
farliga
kemikalier.

Vi kanske kan ha
fokus på tema
kemikalier i årets
Grön Flagg-arbete?

Bra idé! Vi tar upp
det på nästa grön
flagg-råd.

Det skrivs mycket
om kemikalier i
vardagen just nu.

Det känns som
en viktigt del av
hållbarhetsarbetet. Det skulle
vara spännande
att arbeta mer med
detta.

Det tycker
eleverna med!

Grön Flagg-rådet
Grön Flagg-rådet tittar på tema-affischen Kemikalier tillsammans och pratar
om kemikalier i vardagen. Vilka tankar och funderingar har eleverna? Vad vill
eleverna veta mer om? Vad vill eleverna göra kopplat till temat? Vilka andra
hållbarhetsområden/teman skulle eleverna vill jobba med på skolan?

Jag har hört att nya
kläder innehåller
farliga kemikalier,
stämmer det?

Det problemet
slipper man med
second hand!

Jag vill lära mig
mer om kemikalier!

Hur kemikaliesmart
är egentligen vår
skola?

Är det inte förbjudet
att använda farliga
kemikalier?

Hur är det med
plast? Är plast
farligt?

Var det bättre
förr?

Kanske har de andra eleverna och lärarna på skolan spännande idéer?
Grön Flagg rådet frågar!

Grön Flagg är ett verktyg och en certifiering från Håll Sverige Rent. Läs mer på hsr.se/gronflagg

Alla klasser på skolan
Förutom kemikaler
vill jag göra något
för att minska
plastbergen i
havet! Verkligen
påverka!

Min pappa brukar
städa med citron
och såpa, för att
det är bättre för
miljön.

Har ni föresten
sett att lärarna har
plastkoppar? Hur
miljösmart är det?

Jag vill göra
experiment med
kemikalier!

Vi kanske ska testa
en plastfri dag i
skolan?
Jag undrar om
ekologisk mat.
Är det bättre än
annan mat?

Vi kan ha en
aktion mot nedskräpning!

Lärarna på skolan (APT)
Vi skulle kunna
skriva krönikor och
nyhetsartiklar om
olika hållbarhetsutmaningar.

I mitt ämne skulle
vi kunna göra egna
läppcerat och titta
på vad kosmetika
innehåller.

Jag skulle vilja prova
lektionsupplägget
”plast i fisken*” och
ha en sopsorteringstävling.

Spännande fokus!

* Lektionsupplägg från Håll Sverige Rent

Grön Flagg är ett verktyg och en certifiering från Håll Sverige Rent. Läs mer på hsr.se/gronflagg

Med de yngsta
barnen skulle vi
kunna göra enkla
experiment som
upplägget ”rosor,
karamellfärg och
farliga ämnen”.

Grön Flagg-rådet
Grön Flagg-rådet träffas igen. Vilka tankar och idéer har representanterna
fått med sig från klasserna? Hur kan lärare i olika ämnen/årskurser haka på?
Hur involveras hela skolan?
Och många lärare vill göra
något kopplat till kemikalier –
både stort och smått!

Nu har vi samlat in
massa frågor och
funderingar. Många
elever vill jobba med
kemikalier, plast och
marin nedskräpning.

Vi i Grön Flaggrådet kan ju börja
med att undersöka
om skolan är
kemikaliesmart.

Och så vill ordna den
största skräpplockar-dagen
någonsin. Vi engagerar
alla på skolan och alla vi
känner!

Bra idé! Då kan vi
också visa upp årets
Grön Flagg-arbete.

Skolans plan
Rådet väljer ut tre områden som skolan kommer att fokusera på under
detta år och planerar för några aktiviteter inom varje område.

Kemikaliesmart
Vi kommer att arbeta med detta
område på olika sätt i olika
ämnen och åldrar. Med de
yngre eleverna gör vi enklare
experiment. De äldre eleverna
får på olika sätt utforska vad som
egentligen är kemikaliesmart
och vad som skiljer förr och nu.
Grön Flagg-rådet undersöker hur
kemikaliesmart skolan är och vad
som kan bli bättre.

Marin
nedskräpning

Plast
Vad är egentligen plast? Vad
används den till? Vad är bra med
plast? Är det giftigt? Vad händer
med plast som hamnar i naturen?
Vad är mikroplast? Finns det plast i
fisken? Vi utforskar dessa frågor på
olika sätt och tittar på lösningar! Vi
testar också en plastfri dag i skolan
för att uppmärksamma plastens
baksidor. En helt vanlig dag – men
utan plast.

Vi planerar att anordna en stor
aktion mot nedskräpning på
skolan och i närområdet! Vi
bjuder in föräldrar politiker
och lokaltidningen till en
skräpplockaraktivitet för att lyfta
problemet. I samband med detta
har vi också en utställning där vi
visar upp vårt Grön Flagg-arbete
– krönikor, konstverk, postrar om
plast, sopsorteringstävlingar och
annat smått och gott.

Grön Flagg är ett verktyg och en certifiering från Håll Sverige Rent. Läs mer på hsr.se/gronflagg

Nu köööör vi!
•

Grön Flagg-rådet träffas regelbundet,
planerar och agerar tillsammans.

•

Flera lärare lyfter dessa områden i sin
undervisning (på olika sätt).

•

Skolan bjuder in föräldrar och kommunpolitiker till en stor skräpplockardag.

•

Vi visar upp för varandra,
och för omgivningen, vad vi gör.

•

Och så småningom så kan vi..

Fira och hissa flaggan tillsammans
Vad mycket vi lärt
oss om kemikalier
i vardagen!

Och tänk att lärarna
slutade med
plastkopparna.

Det går faktiskt
att påverka!

Vad ska vi göra
nästa år?

nu börjar en ny resa med grön flagg

Grön Flagg är ett verktyg och en certifiering från Håll Sverige Rent. Läs mer på hsr.se/gronflagg

Och hur vi kan
bli mer kemikaliesmarta!

Roligt att så många
föräldrar engagerade
sig och att lokaltidningen skrev om
vår kampanj mot
nedskräpning!

Den här gången kan
vi börja med att fråga
klasserna vad
de har för idéer!

