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Dessa kriterier lämpar sig för daghem, gruppdaghem, familjedagvårdare m.fl. arrangörer av små-
barnspedagogisk verksamhet (verksamhetsenheter i texten). 
Grön Flagg är ett miljömärke för pedagogisk verksamhet. Märket beviljas enligt kriterierna här ne-
dan såväl för verksamhetsenheter på grundnivå som på hållbar nivå. Grön Flagg-verksamheten in-
leds på grundnivå. Då verksamhetsenheten har beviljats Grön Flagg tre gånger, kan den anhålla 
om uppflyttning till Hållbar Grön Flagg-nivå.* 

 
 

1.1 Grön Flagg-projektet har ett tema. 
1.2 Temat innefattar en aspekt av minskning av miljöbelastningen. 

 

2.1 Verksamhetsenheten har ett miljöråd som utvecklar, förverkligar och följer 
med miljöarbetet i verksamhetsenheten. 

2.2 Majoriteten av miljörådets medlemmar är barn. 
2.3 Rådet sammanträder minst åtta gånger per år. 
2.4 Rådet engagerar hela verksamhetsenheten i planeringen av Grön Flagg 

-verksamheten. 

 

3.1 Rådet gör i början av projektet en kartläggning inom ramen för det valda  
temat. 

3.2 Med kartläggningen mäter man miljöbelastningen för verksamhetsenheten 
och för de barn och vuxna som verkar inom den. 

 

4.1 På basen av kartläggningen ska rådet: 
- identifiera förbättringsområden, 
- ställa upp mål och 
- välja åtgärder. 

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

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

 

5.1 Verksamhetsenheten har, inom ramen för det aktuella temat, konkreta Grön 
Flagg-rutiner med hjälp av vilka barn och vuxna i verksamhetsenheten strävar 
till att minska sin miljöbelastning. 

5.2 Grön Flagg -rutinerna fastslås eller uppdateras gemensamt och alla förbinder 
sig att följa dem. 

5.3 Grön Flagg-rutinerna är synligt uppsatta i de gemensamma utrymmena. 
5.4 Barnens familjer informeras om Grön Flagg-rutinerna. 

 

 



 
 

 

6.1 Grön Flagg-programmet är inskrivet i verksamhetsenhetens program för  
småbarnsfostran. 

6.2 Temat behandlas mångsidigt i all pedagogisk verksamhet. 

 

7.1 Gemensam Grön Flagg-verksamhet anordnas för hela verksamhetsenheten 
minst sex gånger per år. 

7.2 Projektets längd: 
a) På grundnivå är längden för ett Grön Flagg-projekt minst ett år 
och högst 1,5 år. 
b) På hållbar nivå är längden för ett Grön Flagg-projekt minst ett 
år och högst två år. 

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

 

8.1 Grön Flagg är hela verksamhetsenhetens gemensamma projekt. 
8.2 Minst 70 % av barnen deltar i projektet till vardags och/eller som deltagare i 

olika Grön Flagg tillfällen. 
8.3 Barnens familjer får information om Grön Flagg-verksamheten. 
8.4 Verksamhetsenheten informerar externt om sin Grön Flagg-verksamhet. 

 

9.1 Verksamhetsenheten gör en handlingsplan för projektet enligt 
anvisningar från FEE Suomi (Sällskapet för Miljöfostran i Finland r.f.). 

9.2 Verksamhetsenheten sammanställer en slutrapport för projektet enligt  
anvisningar från FEE Suomi (Sällskapet för Miljöfostran i Finland r.f.). 

 

 
 
 
* Då en Grön Flagg-deltagare har fått rätt till flaggan tre gånger kan man anhålla om uppflyttning 
till Hållbar Grön Flagg-nivå. Villkoren för att man ska kunna avancera till Hållbar Grön Flagg-nivå 
är: 

• Verksamhetsenheten fortsätter med Grön Flagg-verksamhet enligt kriterierna. 

• De miljöbesparande handlingsmönstren, de s.k. Grön Flagg-rutinerna, som tagits i bruk 
inom de olika temaprojekten kvarhålls som etablerade rutiner. 

• Verksamhetsenheten har fått rätt till Grön Flagg inom åtminstone två av de teman som 
programmet erbjuder (vatten, energi, minskning av avfall, hållbar konsumtion, vårt ge-
mensamma jordklot, närmiljön, ett sunt liv). 


