
Grön Flagg

Ett program för hållbar utveckling och ett miljöcertifikat som 

riktar sig till daghem, skolor, läroanstalter och fritidsverksamhet.
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Bilda miljörådet  
– genom rådet del-
tar barnen/ungdo-
marna i verksam-
heten, styr den 
och får sin röst 
hörd.

Välj tema för projektet 
– använd ett av de 7 färdi-
ga temana eller gör upp ett 
eget tema som ni bygger 
upp projektet omkring.

Kartlägg utgångsläget  
– det hjälper er att ställa 
upp mål för projektet.

Gör upp verksamhets-
planen – FEE Suomi ger 
respons.

Verksamhet, jippon och inlärning  
– minskning av miljöbelastningen, nya sätt 
att göra saker, mer ingående studier inom  
temat, gemensamma jippon – endast fanta-
sin sätter gränser!

Välj era Grön Flagg  
-rutiner – vardagsrutiner 
för miljöns bästa som ni  
gemensamt kommit överens 
om och som hela enheten 
förbinder sig att följa.

Rapportering och utvärde-
ring av verksamheten  
– FEE Suomi utvärderar er 
rapport och ger respons.

Projektet godkänt? 
Hissa flaggan och var 
stolta över er själva!

Vad är Grön Flagg?

Grön Flagg är ett program för hållbar utveck-
ling som riktar sig till daghem, skolor, läro-
anstalter och arrangörer av fritidsverksamhet 
riktad till barn och unga. Målet för program-
met är långvarig, effektiv och inspirerande 
verksamhet. I Grön Flagg förverkligas de oli-
ka aspekterna av hållbar utveckling.

Principerna för Grön Flagg är 
b delaktighet: barn och unga som aktiva ak-

törer 
b minskning av miljöbelastningen  
b fostran till hållbar utveckling som en del av 

vardagen
b fortgående förbättring: långsiktighet och 

planmässighet 
b samarbete med samhället omkring oss 

En del av det internationella 
Eco-Schools-programmet
Grön Flagg är en del av det internationella 
Eco Schools-programmet som verkar värl-
den runt i fler än 60 länder. Cirka 20 miljo-
ner barn och ungdomar deltar i programmet. 
FN:s miljöprogram UNEP rekommenderar Eco 
Schools-programmet.

FEE Suomi är ansvarig för Grön Flagg i 
Finland. Vår organisation har anpassat pro-
grammet och materialet till finländska för-
hållanden, och utvecklingsarbetet fortgår 
med hjälp av den respons vi får från delta-
garna.  Grön Flagg har ungefär 300 deltaga-
re från olika delar av Finland.

 

Teman till hjälp
Hållbar utveckling är ett komplicerat be-
grepp. Att behandla detta i form av miljöpro-
jekt kräver noggrann planering och långsik-
tigt arbete. I Grön Flagg genomförs projekt 
där man koncentrerar sig på ett tema i taget. 
Teman hjälper till att spjälka upp arbetet i 
kontrollerbara helheter.

3.

6.

”Synliga resultat från första 

början inspirerar till att fortsätta!” 

Energi

Närmiljön Ett sunt livHållbar  
konsumtion

Vårt gemen-
samma jordklot

Minskning  
av avfall

Vatten

”Grön Flagg är mer än bara ett material. Det är en verksamhetsmodell 

för hela daghems- eller skolsamfundet, som ger er kontinuerligt stöd.”

Från ord till handling:

Hissa Grön Flagg!
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Grön Flagg-projektets gång
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”Både elever och vuxna inser att 

man kan uppnå målen med hjälp 

av små handlingar till vardags.”

Grön Flagg finns också på finska.
(09) 4541 8151
vihrealippu@feesuomi.fi
www.vihrealippu.fi

Vihreä lippu
FEE Suomi 
(09) 4541 8151
gronflagg@feesuomi.fi
www.gronflagg.fi

Grön Flagg är mer än bara material. Det är en 
genomgående verksamhetsmodell för hela 
daghems- eller skolgemenskapen där delta-
garna får kontinuerligt stöd.

Till programmet kan vilket finländskt dag-
hem och vilken skola eller läroanstalt som 
helst ansluta sig. Också fritidsverksamhet-
senheter för barn och ungdom är välkomna 
med!  Läsårsavgiften för deltagarna är base-
rade på enhetens storlek. De gällande läsårs-
avgifterna finns på programmets webbsidor.
 

Grön Flagg

I läsårsavgiften ingår: 
b Grön Flagg-stödmaterialet 
b en tipslista i elektroniskt format med verk-

samhetstips för olika åldrar
b Grön Flagg-nyhetsbrevet
b rådgivning per telefon och e-post
b skriftlig utvärdering av verksamheten två 

gånger per projekt
b en Grön Flagga av hög kvalitet
b det internationella Eco-Schools-certifikatet
b tidskriften Ympäristökasvatus 

Dessutom erbjuder vi utbildningstillfällen, 
träffar och stöd på olika håll i landet. Mer  
information på webben!

Kom med – ni får mycket stöd!
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Grön Flagg-verksamhet minskar 
deltagarnas miljöbelastning avse-
värt. Som bäst har vattenförbruk-
ningen t.ex. minskat med över 40 %  
och energiförbrukningen med över 
10 %. Också avfallsmängderna har 
minskat märkbart. 

Detta syns också inom ekonomin: inbespa-
ringarna kan även i en liten enhet uppgå till 
över 500 euro i året i form av minskade vat-
ten-, energi- och avfallshanteringsräkningar! 
Enligt en studie uppnår man i en skola med 
300 elever t.ex. med 95 % sannolikhet en in-
besparing på 800 – 2 500 euro enbart i form 
av minskad elförbrukning.  

Källor:
Katriina Sahlberg: Pro gradu -tutkielma, Helsingin  
yliopisto, 2004. 
Susanna Lackman ja Heidi Suomi: Opinnäytetyö,  
Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006. 
Anna-Kaisa Purhonen: Opinnäytetyö, Hämeen  
ammattikorkeakoulu, 2013.

Grön Flagg stöder läroplanerna

Grön Flagg tillhandahåller medel, idéer och 
stöd för att främja barns och ungas färdig-
heter inom delaktighet och påverkan.  Pro-
grammet strävar till att fostra barn och unga 
(och vuxna) så att de blir ekosocialt kultive-
rade världsmedborgare som lever och verkar 
enligt den hållbara utvecklingens principer.  
Med hjälp av Grön Flagg blir hållbar utveck-
ling en naturlig del av all verksamhet – en-
ligt målen och värderingarna i läroplanerna.

Inom småbarnspedagogiken

Grön Flagg-verksamheten stärker barnens 
förhållande till naturen, lär dem att bete sig 
ansvarsfullt i miljön och handleder dem att 
stegvis tillägna sig en hållbar livsstil. Dess-
utom stöder den barnens delaktighet och 
påverkningsmöjligheter enligt planens över-
gripande mål.

I förskolan och skolan

Grön Flagg-verksamheten utgör en fenomen-
baserad inlärningsmetod som sammanslår  
olika läroämnen och stöder målen för hel hets-
baserad inlärning. Målet att delta, påverka 
och bidra till en hållbar framtid är centralt. 

I gymnasiet 

Grön Flagg utgör en god grund för de tema-
tiska studier som förenar olika läroämnen i 
gymnasiet. Programmet är nära anknutet till 
ämneshelheten hållbar livsstil och globalt 
ansvar och uppmanar till att verka på ett 
etiskt och ansvarsfullt sätt. 

I yrkesskolningen

Grön Flagg-verksamheten stöder de stude-
rande i sin strävan till att bli yrkespersoner 
som handlar och verkar enligt principerna 
för hållbar utveckling. Grön Flagg stöder de 
allmänna studierna och tillhandahåller medel 
och metoder för att lära ut miljöfärdigheter 
och hur man är en aktiv medborgare. 

Källor:
Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016
Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbild-
ningen 2014
Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 
Grunderna för yrkesinriktade grundexamina 2014

Grön Flagg: 

10 skäl att delta

”Grön Flagg-daghemmen, -skolorna och 

-läroanstalterna utmärker sig som föregångare 

och som positiva förebilder.”
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1.
Helhetstänkande
Grön Flagg integrerar hållbar utveckling i 
all verksamhet på ett bestående sätt.  Med 
hjälp av programmets 7 teman bildas en hel-
hetsbild av alla de mångfacetterade aspek-
terna inom hållbar utveckling.

2.
Delaktighet
Såväl barnen, ungdomarna som lärarna ax-
lar ansvaret för planeringen, förverkligandet 
och utvärderingen – tillsammans lär alla sig 
sköta gemensamma angelägenheter och får 
erfarenhet av att kunna påverka.

3.
Samhörighet
Alla i verksamhetsenheten är med i Grön 
Flagg-projekten, vilket stärker känslan av 
samhörighet och social delaktighet.

4.
Internationalism
Grön Flagg-programmet är en del av pro-
grammet Eco-Schools som tillämpas i över 
60 länder. Nätverket möjliggör kontakter 
med deltagare i andra länder.

5.
Ambitiösa mål
Den klara och kontinuerliga verksamhetsmo-
dellen leder utvecklingen och behandlingen 
av miljöfrågorna under verksamhetsperioden 
och från år till år på ett långsiktigt sätt.  På 
samma gång går man från ord till handling 
och inför konkreta, hållbara vardagsrutiner.

6.
Flexibilitet
Verksamhetsmodellen kan ses som en röd 
tråd kring vilken varje deltagare själv ställer 
upp lämpliga mål och utvecklar fungerande 
verksamhetsformer.

7.
Ett verktyg för läroplanen
Med hjälp av Grön Flagg-programmet för-
verkligar daghemmet, skolan eller läroin-
rättningen målen för hållbar utveckling som 
ingår i de nationella läroplanerna samt i pla-
nen för småbarnspedagogik.

8.
Stöd
Deltagarna får fortgående rådgivning, stöd 
och utvärdering av sin verksamhet.  Den fär-
diga modellen inklusive stödmaterialet gör 
det lätt att genomföra verksamhet som föl-
jer principerna för hållbar utveckling.

9.
Positiv publicitet
Grön Flagg-daghemmen, -skolorna och -läro-
anstalterna utmärker sig som föregångare 
och som positiva förebilder. 

10.
Ekonomiska inbesparingar
Deltagarna kan spara upp till tusentals euro 
per år genom lägre kostnader för avfallshan-
tering, minskad vatten- och energiförbruk-
ning samt genom att satsa på kloka anskaff-
ningar. Grön Flagg är effektiv: 

Goda resultat!
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