
I er rapport dokumenterar ni kontinuerligt och laddar upp bilder. Ni beskriver vad ni har gjort, hur ni har gått 
tillväga i arbetsprocessen och hur eleverna fått inflytande. Här finns utrymme för reflektioner från elever och personal 
samt en utvärdering av arbetet som ni kan använda i skolans övergripande kvalitetsarbete. När rapporten är godkänd 
kan ni spara den som en pdf-fil, så går det smidigare att mejla eller skriva ut ert arbete och sprida det till omgivning och 
vårdnadshavare. Er kontaktpolitiker kan se er godkända rapporter, men inte fotona däri.

SPARA OFTA genom att klicka på Spara utkast-knappen längst ner på sidan. Det är inte förrän ni klickar på Lämna in för 
granskning-knappen som rapporten skickas in till oss som jobbar med Grön Flagg på Håll Sverige Rent.

Grön Flagg-råd eller elevråd 

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats?

1-2 gånger/månad

Övrigt att tillägga:

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Vi har varit 2 elever från varje årskurs fr om åk 1-5 samt 2 personal. Eleverna har fått ansöka om att få vara med i miljörådet. Rådet har nått ut till skolan
genom att representanterna har berättat i sina resp klasser. Sekreteraren har följd med de yngre eleverna och hjälpt till att återberätta. punkten grön
flagg har funnits med på personalkonferens varje vecka.

Utvecklingsområde 1 

Här ser ni det tema eller de teman ni valde att arbeta med samt eventuella titlar på era utvecklingsområden. Beskriv den utveckling
och den process ni gått igenom i och med arbetet med utvecklingsområdena. När ni beskrev utvecklingsområdena i
handlingsplanen var det tänkt som en start och en riktlinje som sedan kan utvecklas och förändras under arbetets gång beroende på
elevernas och personalens intressen, frågor och idéer. Beskriv hur detta har skett och hur ni har möjliggjort för alla att vara delaktiga
och ha inflytande i respektive utvecklingsområde.

Tema

Konsumtion

Titel

Kläder

Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?

Vi har pratat om köphysteri, diskuterat om man kan köpa eller ärva secondhand. Vi har spelat teater om återanvändning, sälja på blocket, ärva osv. Det
har utmynnat i en berättelse om teatern. Vi har undersökt var och hur kläder tillverkas och om olika material. De fick tex i hemläxa att undersöka 10
olika klädesplagg. Hur mkt på en hundralapp går till arbetaren och hur mkt går till butiken. Vi har pratat om att vårda våra egna kläder. Upphittarbacken
blev en succe. Både elever och föräldrar har fått chansen att hitta kvarglömt. Vi har skänkt upphittade kläder till myrorna. Vissa kläder har vi tvättat upp
på skolan för att ha kvar till reservkläder. Vi har "pimpat" gamla kläder, dvs gjort om kläder med glitter mm. I textilslöjden syr vi nytt av gamla gardiner
och filtar, tex mössor av fleecefilt. På fritids sydde vi små "gosedjur" av filt. Vi har också gjort handdockor av strumpor under arbetet med Mofflor och
människor. Höstterminen arbetade vi med Mofflor och människor och avslutade arbetet med en utställning av Moffelskogarna och de omgjorda sakerna.
Under vårterminen har vi fördjupat oss i ämnet konsumtion genom div undersökningar t ex kläder, film, miljömärkningar osv.

Hur har ni gjort eleverna och personalen delaktiga i detta arbete och hur har de haft inflytande i processen?

Vi har bjudit in hela skolan till våra redovisningar. Eleverna har fått vara delaktiga i hela utformandet. Alla fick göra sina egna Moffor. Vi har redovisat för
varandra i åldersblandade redovisningsgrupper med en personal i varje grupp. Barnen har fortsatt Moffelarbetet genom att skapa små hus på
fritidshemmet. Under idrotten skapades t ex moffelkull, som sen har fortsatt ända in på rastverksamheten, med gemensamma regler skapade av
barnen. Vi började våren med att göra en inventering om vad eleverna ville lära sig mer inom området. Eleverna har sedan själva undersökt vissa punkter
så som kläders tillverkningsland och miljömärkningars betydelse. En klass fick utgå ifrån att återvinna någon gammal produkt som redovisades genom
en teater och som senare blev berättelser.

a. Infoga 1-4 bilder som illustrerar vad ni har gjort. Spara en bild i taget genom att klicka på Spara utkast-knappen efter
varje tillagd bild. En stor och tung bild tar lång tid att spara/ladda upp.
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Ange en länk till en webbplats där ni visar upp ert Grön Flagg-arbete. Detta är valfritt.

Utvecklingsområde 2

Tema

Konsumtion

Titel

Köphysteri

Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?

Mofflor och människor. Vi har pratat om vilka prylar man behöver och vilket som är ett begär. Vi har pratat om loppis, reklam, kollat på UR, en serie om
hur man påverkas av reklam. Eleverna skrev ner vilken sorts reklam de såg under en vecka De tittade på olika reklamknep osv. Vi pratade om
återanvändning med många exempel. T ex mobiltelefonen som återbrukades av farmor. Gjort nya saker av glasburkar, stjärnor till granen av ljushållare.
Gjorde riktiga komposter i glassburkar, Girlanger av gamla torkade apelsinskal. Vi sparade äppelkärnor för att plantera i skolans växthus. En klass har
varit med i Batterijakten och en energispartävling hos Miljöverkstan i Jordbro. Istället för att köpa lådbilar till skolgården har eleverna tillverkad två egna,
under skolans teknik-temavecka. En klass tillverkade egna småbilar av mjölkpaket och cd skivor. Vi gjorde lingonriskransar till lucia i stället för glitter
som sen användes till dörrkransar.

Hur har ni gjort eleverna och personalen delaktiga i detta arbete och hur har de haft inflytande i processen?
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Vi har bjudit in hela skolan till våra redovisningar. Eleverna har fått vara delaktiga i hela utformandet. Alla fick göra sina egna Moffor. Vi har redovisat för
varandra i åldersblandade redovisningsgrupper med en personal i varje grupp. Barnen har fortsatt Moffelarbetet genom att skapa små hus på
fritidshemmet. Barnen har med egna ideer kommit på att återanvända glasburkar och göra julgranspynt mm. Vi började våren med att göra en
inventering om vad eleverna ville lära sig mer inom området. Eleverna har sedan själva undersökt vissa punkter så som kläders tillverkningsland och
miljömärkningars betydelse. En klass fick utgå ifrån att återvinna någon gammal produkt som redovisades genom en teater och som senare blev
berättelser.

a. Infoga 1-4 bilder som illustrerar vad ni har gjort. Spara en bild i taget genom att klicka på Spara utkast-knappen efter
varje tillagd bild. En stor och tung bild tar lång tid att spara/ladda upp.
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Ange en länk till en webbplats där ni visar upp ert Grön Flagg-arbete. Detta är valfritt.

Utvecklingsområde 3

Tema

Konsumtion

Titel

Mat på hållbar väg

a. Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?

Vi diskuterade om vi skulle köpa egna lussebullar och pepparkakor till jul. Det utmynnade i att hela skolan bakade egna kakor och bullar. I växthuset
och i skolans land har vi planterat en massa olika grönsaker och blommor. Vi planterade en örtträdgård som vi ska skörda och skapa vår egen
örtblandning för att spara på salt och att krydda maten. Vi har fått jordgubbsplantor och planterat. Vi har gjort en "sinnenas trädgård" Vi började med att
köpa in tomatplantor som eleverna vårdade i klassrummet. Sen när de var lagom stora och frostfritt planterades de ut i växthuset. Sen har de gjort en
tomatresa. Den har dels handlat om en närodlande bonde och sen importerade vi från Spanien/Hollande och kollade vilken väg de åkt, det var både båt
och lastbil. En klass har kollat på hur man odlar grönsaker mitt i vintern i Holland. En klass har gjort powerpoint-presentationer om olika
miljömärkningar som de sedan presenterat för varandra.

Hur har ni gjort eleverna och personalen delaktiga i detta arbete och hur har de haft inflytande i processen?

Vi har bjudit in hela skolan till våra redovisningar. Eleverna har fått vara delaktiga i hela utformandet. Vi har redovisat för varandra i åldersblandade
redovisningsgrupper med en personal i varje grupp. Eleverna har fått vara med och förbereda, bestämma vad som skulle odlas och sköta odlingen.
Personalen fick en budget att följa och lägga på skolträdgården. Vi började våren med att göra en inventering om vad eleverna ville lära sig mer inom
området.

b. Infoga 1-4 bilder som illustrerar vad ni har gjort. Spara en bild i taget genom att klicka på Spara utkast-knappen efter
varje tillagd bild. En stor och tung bild tar lång tid att spara/ladda upp.
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c. Ange en länk till en webbplats där ni visar upp ert Grön Flagg-arbete. Detta är valfritt.

Läroplanen (Lgr11) 

i

i



Genom att koppla ert Grön Flagg-arbete till läroplanen tydliggörs hur arbetet bidrar till elevernas utvecklande av värden och
kunskaper. Det synliggör också elevernas möjlighet till ansvar och inflytande över utbildningen. Utdragen är citat från skolans
uppdrag samt mål som anger inriktningen på skolans arbete. De citat ni valde i handlingsplanen är förtryckta med möjlighet för er
att lägga till och ta bort.

a. Ämnesövergripande arbete

Enligt läroplanen ska läraren organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter till ämnesfördjupning,
överblick och sammanhang, samt får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.

Vilket/vilka skolämne(n) har ert Grön Flagg-arbete inkluderat?

Bild
Biologi
Engelska
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Teknik

Övriga/andra ämnen:

b. Kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Läroplanen understryker vikten av att all undervisning ska anlägga fyra övergripande perspektiv samt bidra till att eleverna
utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Vilket/vilka övergripande perspektiv och/eller förhållningssätt har ert Grön Flagg-arbete inkluderat?

Ett historiskt perspektiv
Ett miljöperspektiv
Ett internationellt perspektiv
Ett etiskt perspektiv

c. Kap 2. Övergripande mål och riktlinjer

Vilket/vilka mål har ert Grön Flagg-arbete inkluderat?

Normer och värden, kap 2.1: Skolans mål är att varje elev;

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Kunskaper, kap 2.2: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola;

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett
funktionellt sätt,
kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska
kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska
överväganden,
har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom
om samhällets kulturutbud,
kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Elevernas ansvar och inflytande, kap 2.3: Skolans mål är att varje elev;

tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Övriga mål, riktlinjer, förmågor och/eller centralt innehåll som Grön Flagg-arbetet har inkluderat:

Fortsatt arbete för trivsel på toaletter. Utveckla rutinerna kring komposteringen. Vår konsumtion av rit- och kopieringspapper. Har vi
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kladdpapper i alla klassrum? Sopsorteringen på skolan i klassrum och på skolans område. Aktsamheten kring skolans inköpta material.
Raster och rastaktivitetskorgar med olika bollar, hopprep och övriga leksaker. - Centralt innehåll för för årskurs 1-3 och 4-6 till Grön flagg
tema Kunsumtion: Mat, kläder och köphets Årskurs 1-3: NO • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organsimer i ekosystem.
• Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. • Människors användning av och utveckling av olika material
genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. • Enkla fältstudier och observationer i
närmiljön. • Enkla naturvetenskapliga undersökningar. • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra
uttrycksformer. SO • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat. • Livsfrågor med
betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. • Miljöfrågor utifrån elevens
vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några
vanliga varor och tjänster kan kosta. • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan
värdera och bearbeta källor och information Årskurs 4-6: Geografi • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och
fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp • Hur val och
prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Samhällskunskap • Informationsspridning, reklam och
opinionsbildning i olika medier. Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. •
Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. Slöjd • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och
återanvändning av material. Svenska • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. • Muntliga presentationer och
muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. • …argumenterande texter, till exempel faktatexter,
arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. • Informationssökning i några olika
medier och källor, till exempel genom intervjuer och via sökmotorer på Internet. . NO Biologi: • Människans beroende och påverkan på
naturen och vad det innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. •
Djurs, växters och organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till
exempel för jordbruk och fiske. Fysik: • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt
energianvändningen i samhället. Kemi: • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan
övergår till naturen. • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens
hållbarhet. • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta
och bör hanteras. • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet. Metoder och arbetssätt
för alla de tre NO-ämnena: • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering. • Dokumentation av enkla undersökningar
med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter
och tidningsartiklar. Från teknikämnet skulle kanske även kunna plockas: • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid
och några orsaker till detta. • Olika sätt att hushålla energi i hemmet.

Skolan och omvärlden 

Att arbeta med Grön Flagg innebär att samverka med omvärlden. Arbetet med hållbar utveckling kan bidra till att skolor utbyter
erfarenheter med andra aktörer inom näringsliv, organisationer och kommun. Enligt läroplanen ska verksamheten samverka med
arbetslivet och närsamhället och eleverna ska utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Har ni genom ert Grön Flagg-arbete samverkat med någon av följande aktörer?

Kommunen
Annan/andra aktör(er)

Annan/andra aktör(er) och/eller övrigt att tillägga:

Bondgårdsbesök

Berätta gärna hur ni samverkat med aktören/aktörerna:

Energispartips som eleverna själva fick bygga och sen olika övningar och diskussioner om hållbar utveckling.

Synliggörande 

En av grundtankarna med Grön Flagg är att synliggöra och sprida arbetet. Detta kan göras genom en anslagstavla på skolan,
information i ett nyhetsbrev eller genom att informera allmänheten. Vad har ni gjort på er skola för att visa upp ert Grön Flagg-
arbete?

Vilken/vilka av följande aktiviteter har ni genomfört för att synliggöra ert Grön Flagg-arbete?

Information på skolans webbplats
Information på föräldramöten
Annan/andra aktivitet(er)

Andra aktiviteter och/eller övrigt att tillägga:

Skoltidning, Skolans åldersblandade bikupor, vernissage, aktivitetskväll och loppis.

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

För att Grön Flagg ska utveckla er verksamhet behöver ni följa upp, analysera och utvärdera ert arbete i förhållande till de nationella
målen och kunskapskraven. Samtala och reflektera i Grön Flagg-rådet, personalgruppen och i klasserna hur ni har upplevt arbetet.
Diskutera och analysera resultaten, gärna med hjälp av tidigare erfarenheter, litteratur och forskning för att utveckla lärandet för
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hållbar utveckling på er skola. Utvärderingen hjälper er att identifiera nya utvecklingsområden i Grön Flagg samt kan användas i
skolans kvalitetsarbete.

a. Uppföljning

Reflektioner från eleverna, hur har de upplevt arbetet?

Fint med att vi satte ljusslinga med LED-lampor i varje stjärna i taket. Kul att eleverna själva fick göra Mofflorna och inte fröknarna. Roligt att
eleverna själva fick bestämma hur det skulle se ut. Det ända som stod i Moffflornas brev var att de hade öron och svans. Roligt att klassen
fick ett brev som fröken läste i skogen. Många trodde att det fans riktiga Mofflor och att en Moffla hade skrivit till dem. De fantiserade om att
de var i deras skog just då. Roligt att man fick skriva om sin Moffla och läsa upp det för klassen. alla gillade att vi tog material från skogen till
vår egen Moffelskogsmodell. Kul att vi fick göra en Moffelbok Bra med 2 flyttkartonger så vi fick mycket utrymme. Fint med moln i taket. kul
med en gubbe i månen. Väldigt fint med solnedgången. Eleverna tyckte att det var roligt med att bidra med en regel var som gällde i
Mofflornas värld. De tyckte att det var kul att de själva fick bestämma hur deras Mofflor var släkt och kompisar med varanndra. De flesta
tyckte att allt var roligt. De tyckte att det vara roligt att få presentera allt de gjort för föräldrarna och de andra spåren på skolan. Vissa tyckte
att det vara dåligt att Mofflorna måste ha svans och öron så därför var vi inte hårda på den punkten. Tråkigt att de som gjorde svamparna av
trolldeg inte fick vara med och måla dem. KUl att göra girlanger av Clementinskalen som skräpade i vår skog. Vi åt clementiner varje
fruktstuind hela veckan för att kunna skriva god jul på väggen med våra skalgirlanger. Eleverna tyckte att det vara roligt att göra egna
kompostet avdet organiska skräp som låg i deras moffelskog. vi hämtade maskar från komposteringen och lade allt i de stora tomma
glassburkarna som låg och skräpade. Vi sparade kärnorna från våra frukter för att kunna så till våren. Det var roligt att göra metalstjärnor av
de tomma värmeljushållarna som någon hade slängt tin i moffelskogen. Dessa blev perfekta att hänga i granen. Eleverna fick lära sig att
behållarna är gjorda av aluminium men den runda ringen som håller fast veken är tillverkad av järn och måste pillasbort innan man slänger allt
i metallåtervinningen. De fick också vetavarför man gör så på grund av att man sorterar skräpet med hjälp av en jättestor elektromagnet.
Roligt att göra ljuslyktor av glasburkarna och en fin korg av en gammal turkisk yoghurtburk. Vissa tyckte att et skulle vara bättre med ett
gemomskinligt lock på komposterna så att man kunde se vad som hände där inne.

Reflektioner från personalen, hur tolkar ni det ni sett och upplevt?

Generelt så tycte hela klassen om att arbeta med mofflorna och blev inspirerade till att fortsätta hemma själva. Alla ville ha med sig allt de
gjort med sig hem när vi slutade terminen. Vihade svårt att få in det vi först planerat under tema konsumtion, men vi talade ändå om hur man
sorterar sopor av olika slag. pratade om vad man får slänga i komposten och vad som inte passar där. och varför det inte gör det. Vi
diskuterade hur man kan återvinna saker genom att göra något nytt oh fint av det själv. Vi behandlade många ämnen under arbetaets gång
som när vi läde oss om hur en solnedgång ser ut coch varför det gör det vi ficklära oss hur en stjärmvilder ser ut. Vi vick mäta och räkna
komma på regler för ett moffelsamhälle skriva var obh en om sin moffla fundetra över vilka sorts träd svampar ris spillning och mossa som kan
finnas i moffelskogen. Vi avslutade arbetet med att presentera allt vi gjort för spår 1 och spår 3 . Vi gjorde även en frågeleksövning i skogen
påvår ute dag där frågortna bestod i repetition på all vi lärt oss under denna tid. och även smått och gått från resten av terminen. ´Det var
väldigt roligt och inspireerande och ibland lite stressigt med detta tema. I år 4-5 har det varit intressant att se barnens förhållningssätt till
hållbar utveckling, de har kommit med mycket egna tankar och åsikter. De har bland annat berättat mycket om sådant som de läst eller hört
utanför skolan, vilket blivit naturligt då vi pratat om hållbara val i vardagen. Det färdiga materialet "Mofflor och människor" som vi arbetade med
under höstterminen, var en bra ingång till egna undersökningar, fördjupningar och diskussioner under vårterminen. Det har varit ett bra tema
som lockat till egna reflektioner och ställningstaganden.

b. Utvärdering

Kan ni koppla era reflektioner till egna erfarenheter och gärna även till utbildning, forskning eller litteratur?

Det färdiga materialet från Gr flagg om Mofflorna. I arbetet med Grön Flagg tema konsumtion har vi kunnat använda mycket av det som ingår i
Geografi A-kursen under lärarutbildningen. Förutom material från Håll Sverige rent så har vi även använt material från WWF,
medvetenkonsumtion.org och ung konsument.se. Då vi är en ekoskola så arbetar vi mycket med hållbar utveckling dagligen, vi köper
ekologiskt till lunch och mellanmål samt har diskussioner med barnen om hållbara val i vardagen. Vi har även en skolträdgård som passade
väl in på det vi arbetat med i team konsumtion, både då det får barnen att förstå hur det vi äter odlas, men också en närproducerad
dimension.

c. Utveckling

Hur kommer ni att gå vidare med era nya erfarenheter utifrån elevernas och personalens reflektioner?

Redovisningar kommer att fortsätta i olika former. Vi använder alltid rapporterna från gr flagg i vår kommande planering. I nästa tema vi arbetar
med så kommer vi kunna bygga vidare på det vi redan arbetat med under det här läsåret. Vi har gjort utvärderingar med eleverna, och kommer
försöka att utgå ifrån deras tankar kring arbetet även i höst. Eleverna har redan stor kunskap om ämnet konsumtion och vi tänker oss att det i
och med det nya temat går att få en ny/annan vinkel på hållbar utveckling.

d. Frivillig återkoppling till Håll Sverige Rent 

Hur har ni upplevt arbetet med de olika delarna i Grön Flagg? Betygsätt från 1 till 6, där 1 är betyget "inte bra" och 6 är
betyget "mycket bra".

Arbetet med de hållbara nyckeltalen

3

Arbetet med Grön Flagg-rådet/elevrådet

i



3

Att arbeta med teman

5

Att arbeta med utvecklingsområden

5

Att koppla Grön Flagg-arbetet till läroplanen

6

Arbetet med att få alla på skolan delaktiga

5

Arbetet med dokumentationen till Grön Flagg

3

Vårdnadshavarnas delaktighet och engagemang

3

Egna kommentarer eller övrigt att tillägga:


