
Engasjerer barn og unge i dag til å ta vare på 

kloden i fremtiden!



Hva er Grønt Flagg?

• Internasjonal 
miljøsertifiseringsordning og et 
pedagogisk verktøy. 

• Formålet med Grønt Flagg er å 
styrke bærekraftig utvikling i 
skoler og barnehager gjennom 
involvering av barn og unge

• Utviklet i 1992

• I Norge er 1000 skoler og 
barnehager Grønt Flagg 
sertifiserte. 





Bærekraftsmålene

For å få til bærekraftig utvikling så kreves det at vi aktivt bidrar  i 

en bærekraftig retning – at vi lever og handler bærekraftig. 

Denne kompetansen og motivasjonen starter i barnehagen.





Grønt Flagg i Trøndelag

• 60 Grønt Flagg skoler (1-

10 + noen VGS)

• 108 Grønt Flagg 

barnehager



Søknadsportalen 



7 kriterier
1. Deltakelsen skal besluttes av styret. Et miljøråd skal opprettes.

2. Miljøgjennomgangen.

3. Miljøtema besluttes og det utarbeides en miljøhandlingsplan.

4. Relateres til lærerplan

5. Prosjektet og miljøhandlingsplan fra forrige periode evalueres.

6. Informer og engasjer hele skolen, inkl. ansatte, foresatte og 

lokalsamfunn.

7. Utarbeidelse og implementering av miljøregler.



Miljørådet

Elevmedvirkning og elevbestemmelse

Drivkraften i Grønt Flagg arbeidet på skolen













Grønt Flagg temaer
• Avfall 

• Forbruk og gjenbruk

• Energi

• Sunt kosthold 

• Fysisk aktivitet 

• Bærekraftig utvikling

• Friluftsliv og naturopplevelser

• Kjøkkenhage og økologisk 

dyrking 

• Biologisk mangfold

https://grontflagg.fee.no/temasider



Tema-ark  LK 20

https://grontflagg.fee.no/fagfornyelsen



Tema-ark for ungdomsskolen

https://grontflagg.fee.no/fagfornyelsen



Inspirasjon for ansatte

FN-sambandet:

https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/kurs-for-laerere-

og-laererstudenter

Ducky.eco

https://www.verdensviktigstemaal.no/

Norad: hvilket mål er viktig for deg:

https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/kurs-for-laerere-og-laererstudenter


#grønnsuperdag



Hva er en Grønn Superdag?



Vi skal gjøre Grønn Superdag

til en nasjonal klima og

miljødag for barn og unge som

inspirerer alle til å ta bedre vare

på naturen.

MISJON



Grønn Superdag skal være lavterskel

Grønn Superdag skal være mangfoldig

Grønn Superdag skal være morsom

VERDIER



#grønnsuperdag

• Feire og markere hva dere har fått til så langt



Takk for oss☺

• Kontaktinformasjon, 
rådgiver Linda C Dale

– E-post ld@fee.no

– Telefon: 93023602

– Nettside: 
https://grontflagg.fe
e.no/

https://grontflagg.fee.no/

