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Vad är det frågan om?

Det här dokumentet utgörs av en genomgång av kriterierna för Grön Flagg med det rådande
undantagstillståndet i minnet. Vad går att genomföra normalt och vad bör man kanske göra på ett litet
annat sätt?  Vi utgår här från kriterierna för skolor och läroinrättningar eftersom undantagstillståndet
sannolikt inverkar mest på dessa deltagare. Läs listan så som den passar er verksamhet. Om ni märker fel
eller brister eller undrar över något - ta kontakt (gronflagg@feesuomi.fi)!

Så här läser du dokumentet:

Grönt = inga problem, gör som vanligt
Gult = vissa utmaningar finns -> se tipsen i texten och artikeln på nätsidorna
Rött = går inte att genomföra-> lyckligtvis finns än så länge inget sådant! Vi återkommer med mer
information om situationen ändras

Med svart stil tips och råd!

1. Tema
· Grön Flagg-projektet har ett tema.
· Temat innefattar en aspekt av minskning av miljöbelastningen.

2. Miljörådet
· Verksamhetsenheten har ett miljöråd som utvecklar, förverkligar och följer med miljöarbetet i

verksamhetsenheten.
· Miljörådets verksamhet är elevcentrerad.
· Åtminstone 2/3 av rådets medlemmar är elever/studerande.
· Rådet sammanträder minst åtta gånger per läsår. -> ute/på avstånd/på distans
· Rådet engagerar hela verksamhetsenheten i planeringen av Grön Flagg-verksamheten. ->

rådsmedlemmarna samlar t.ex. in idéer i sina egna grupper och delar dem med varandra digitalt

3. Kartläggning av utgångstillståndet
· Rådet gör i början av projektet en kartläggning inom ramen för det valda temat. -> gör detta så bra

det går:
o Vissa saker kan mätas lika bra som annars (t.ex. elförbrukning, matsvinn), naturligtvis med

beaktande att man skall kunna röra sig tryggt i utrymmena och samarbete med övrig
personal.  Vatten- och pappersförbrukningen kan öka av hygienskäl, vilket bör beaktas då
man behandlar resultaten.

o I vissa fall kan man överväga att göra saker grupp- eller klassvis.
o Om man verkar på distans kan barnen eventuellt följa med t.ex. vattenförbrukningen

hemma.
o I många teman går det bra att använda enkäter i kartläggningen (t.ex. Ett sunt liv, Hållbar

konsumtion).

· Med kartläggningen mäter man miljöbelastningen för verksamhetsenheten och för personerna som
verkar inom verksamhetsenheten.



4. Verksamhet
· På basen av kartläggningen ska rådet:

- identifiera förbättringsområden,
- ställa upp mål och
- välja åtgärder.

· Inom det valda temat innefattar åtgärderna:
- inlärning av färdigheter för en hållbarare livsstil,
- ökade kunskaper och
- minskning av miljöbelastningen.

· Rådet följer med och utvärderar,
- hur de uppställda målen uppnås
- samt om de valda åtgärderna är lämpliga och modifierar dem vid behov. -> Om

distansundervisning blir vanligare igen kan det vara svårt att följa upp åtgärdernas inverkningar. Då
kan rådet t.ex. besluta att göra en ny kartläggning där man t.e.x följer med vattenförbrukningen
hemma.

5. Grön Flagg-rutiner
· Verksamhetsenheten har, inom ramen för det aktuella temat, konkreta Grön Flagg-rutiner med

hjälp av vilka barn, ungdomar och vuxna i verksamhetsenheten strävar till att minska sin
miljöbelastning.

· Grön Flagg-rutinerna fastslås eller uppdateras gemensamt och alla förbinder sig att följa dem.
· Grön Flagg-rutinerna är synligt uppsatta i de gemensamma utrymmena. -> vid behov digitalt

6. Koppling till läroplanen
· Grön Flagg-programmet är inskrivet i verksamhetsenhetens årsplan.
· Temat behandlas mångsidigt i olika läroämnen.

7. Projektets längd och kontinuitet
· Gemensam Grön Flagg verksamhet anordnas för hela verksamhetsenheten minst sex gånger per

läsår. -> Stora evenemang för hela enheten kan inte förverkligas under de rådande förhållandena,
men verksamheten kan förverkligas på alternativa sätt.  Varje grupp eller klass kan t.ex. göra
samma sak var för sig.

· Projektets längd:
- På grundnivå är minimilängden för ett Grön Flagg-projekt två terminer och maximilängden tre

terminer.
- På hållbar nivå är minimilängden för ett Grönt Flagg-projekt två terminer och maximilängden fyra

terminer.
- Projektet inleds i början av antingen höst- eller vårterminen.

8. Antalet deltagare
· Grön Flagg är hela verksamhetsenhetens gemensamma projekt. ->se kriterium 7
· Minst 70 % av eleverna/studerandena deltar i projektet till vardags och/eller som deltagare i olika

Grön Flagg tillfällen. ->se kriterium 7
· Elevernas/studerandes familjer informeras om Grön Flagg-verksamheten.
· Verksamhetsenheten informerar externt om sin Grön Flagg-verksamhet.

9. Handlingsplanen och rapporten
· Verksamhetsenheten gör upp en handlingsplan för projektet enligt anvisningar från FEE Suomi.
· Verksamhetsenheten sammanställer en slutrapport för projektet enligt anvisningar från FEE Suomi.


