
   

    

Grøn Skoles syv trin           
 

Formålet er at uddanne unge i bæredygtig udvikling og give dem handlekompetencer til at gøre en 
forskel. For at opnå Det Grønne Flag skal nedenstående trin opfyldes og afrapporteres til 
Friluftsrådet. 
 

1. Grønt Råd 
Det Grønne Råd er kernen i Grøn Skole-programmet. Ud over elever kan rådet bestå af lærere 
og gerne repræsentanter for ledelsen og skolens tekniske personale. Desuden kan lokale 
aktører, forældre m.m. deltage i rådet. Det er et krav af minimum 1/3 af rådet er elever. 
 

2. Grøn Vision 
Den Grønne Vision er jeres overordnede og fælles programerklæring og målsætning for skolen. 
Her skal I formulere, hvad I gerne vil opnå som Grøn Skole, og hvilke mål, I har sat jer. Hvad der 
er vigtigt at arbejde for bæredygtighedsmæssigt og hvorfor det er vigtigt. 
 

3. Grøn Revision 
Hvert år skal I gøre status over skolens nuværende udgangspunkt og muligheder for 
forbedringer i forhold til bæredygtighed. I vælger selv ud om der er et eller flere særlige 
områder, I vil undersøge og forbedre i dette år. Revisionen er et vigtigt udgangspunkt for jeres 
arbejde og indsatser på skolen. 
 

4. Grøn Handleplan 
Handleplanen er beskrivelsen af, hvordan skolen vil arbejde frem mod mål fra visionen, gerne 
et fremhævet fokusområde og jeres konkrete planer for handlinger og 
aktiviteter. Handleplanen skal være realistisk og indeholde konkrete planer for handlinger og 
aktiviteter. 
 

5. Grønne Handlinger 
Ud fra jeres handleplan går I i gang med at gennemføre Grønne Handlinger. Det kan 
være fysiske tiltag, fælles arrangementer, undervisningsindsatser og andre aktiviteter. 
Handlingerne følges løbende og evalueres til sidst i forhold til skolens udgangspunkt og årets 
resultater. 
 

6. Grøn Undervisning 
Grøn Undervisning er når natur, miljø og bæredygtighed er indgået i undervisningen. Grønne 
undervisningsaktiviteter er centralt for skolens grønne arbejde. I kan bl.a. arbejde ud fra 
modellen: undersøgelser > ud af skolen > gør en indsats. 
 

7. Informér og involvér 
Et vigtigt element i Grøn Skole-programmet er at eleverne informerer om deres grønne 
erfaringer og involverer sig i den bæredygtige udvikling, der foregår uden for skolen. Skolens 
formidlingsindsatser kan både omfatte når eleverne informerer om deres grønne erfaringer, 
og når de involverer sig i den bæredygtige udvikling, der foregår udenfor skolen.    

 
Kontakt: 
I kan altid kontakte sekretariatet se kontaktoplysninger på www.gronskole.dk 
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