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Tre måder at arbejde med bæredygtighed 

✓ UNDERVISNING: Bæredygtighed på et pædagogisk-didaktisk niveau 
(lærere og pædagoger)

✓ DRIFT: Bæredygtighed på et teknisk-økonomisk niveau (skoleledelsen 
herunder den tekniske-serviceleder)

✓ ORGANISERING: Bæredygtighed på et socio-organisatorisk niveau 
(lærer, ledelse og elevinddragelse-/involvering)



1: Nedsæt et GRØNT RÅD

2: Formuler en GRØN VISION

3: Undersøg jeres udgangspunkt i GRØN REVISION

4: Lav en GRØN HANDLEPLAN

5: Løbende opfølgning på jeres GRØNNE HANDLINGER 

6: Lad planer og tiltag være en del af GRØN UNDERVISNING

7: INFORMER OG INVOLVER andre ved at dele jeres viden, 
erfaringer og opnåede mål



Kilde: Blig Klog, Alinea



Få anerkendt det, I allerede gør
når I tænker grønt og bæredygtigt på skolen:

Undervisning i og med natur

Affaldssortering og 
affaldsindsamling

Materialeforbrug og indkøb
Transport

Energi- og vandforbrug

Skolehaver

Biodiversitet

FNs verdensmål

Genbrug

Grøn Skole er en fleksibel ramme, som I på skolen kan udfylde for at sætte bæredygtighed på dagsordenen, så det 
passer til jeres hverdag og muligheder

Hvad gør I allerede?



12 temaer

Verdensmål
Natur
Affald
Vand
Skolehaver
Fødevarer
Friluftsliv
Klimaforandringer
Bæredygtigt forbrug
Havet
Transport
Energi



GRØN HANDLEPLAN

• Hvad I har tænkt jer at arbejde med

• Hvordan I vil arbejde med det

• Hvem der skal arbejde med det

• Hvornår der skal arbejdes med det

• Målet med arbejdet

• Hvilke materialer og ressourcer, der skal bruges

• Hvordan arbejdet vil blive integreret i skolens dagligdag fremover



Natur

Økologisk produktion

Transport

0. Klasse

1. Klasse

2. Klasse

3. Klasse

4. Klasse

5. Klasse

6. Klasse

7. Klasse

8. Klasse

9. Klasse

Lav en grøn læseplan





GRØN UNDERVISNING

• Undersøgelser
Hvordan kan eleverne selv undersøge, hvor grøn skolen er på forskellige 
områder?
Hvordan kan eleverne selv undersøge effekten af jeres grønne tiltag?
Hvordan kan eleverne selv lave undersøgelser, så de opnår indsigt og får 
viden, der giver handlemuligheder?

• Ud af skolen
Besøg ud af skolen, brug af eksterne læringsmiljøer.
Ekskursioner og ture ud i naturen.
Brug af udeundervisning.

• Gør en indsats
Ikke bare planer og ideer, men aktiviteter og handlinger, der gør en forskel.



Tværfaglighed

Natur/teknologi

Biologi
Geografi

Fysik/kemi

Samfundsfag
Madkundskab

Kristendomskundskab

Matematik

Dansk

Billedkunst

Håndværk og design

Engelsk
Tysk

Fransk

Idræt



Eksempel på tværfagligt materiale:
En verden til fælles

Hvordan opleves klimaforandringerne af børn i et 
afrikansk land? Og hvad kan børn selv gøre ved 
klimaforandringer? Selvom der er forskel på, hvordan 
børn i Danmark og Uganda mærker klimaforandringer, 
har vi en verden til fælles.

Tværfagligt undervisningsmateriale til 5.og 6.klasse med 
udgangspunkt i verdensmålene

https://groenskole.dk/verden-til-faelles

https://groenskole.dk/verden-til-faelles


Eksempel på projekt:
Dyrk østershatte i kaffegrums

Når I dyrker østershatte i kaffegrums, 
kan I både udnytte affaldet som 
vækstmedie, følge processen og lære 
om svampe og høste de lækre 
spisesvampe efterfølgende. 

Medlemsskoler kan få tilsendt mycelium 
gratis i uge 43.

https://groenskole.dk/dyrk-jeres-egne-oestershatte

https://groenskole.dk/dyrk-jeres-egne-oestershatte


INFORMER OG INVOLVER

• Synliggør skolens grønne arbejde 

• Alt fra informationsmateriale, oplæg, artikler, 
læserbreve, plakater, film og animationer, happenings 
og opslag på sociale medier.

• Deling af jeres grønne engagement kan foregå på 
mange forskellige måder og via mange forskellige 
medier og materialer.



MIN BÆREDYGTIGE SKOLE

DEL DIN TEGNING

Del på Facebook:

@groen_skole @friluftsrådet @Bigbangkonferencen

#BBDK21 

#minbæredygtigeskole

#grøntflag

#grønskole

Mail: kph@friluftsraadet.dk eller groentflag@friluftsraadet.dk 

Du kan tage et screen shot af denne slide, så kan du nemt finde den, når du vil 

dele det med mig efterfølgende. Du kan også få dine elever til at lave øvelsen 

som kickstart til et forløb og efterfølgende dele deres tegninger.



Friluftsrådet kan hjælpe jer med:

• Sparring i forhold til at arbejde med bæredygtighed i undervisning, drift og 
organisering

• Sparring om undervisningsforløb og –materialer om bæredygtighed

• Hjælp til at komme godt i gang med det grønne råd og elevinddragelse

• Netværk, hvis I ønsker dialog med grønne organisationer eller andre grønne 
skoler

• Processen med at få det grønne flag

• kph@friluftsraadet.dk / 24 63 40 56

• LinkedIn @Karen Præstegaard Hendriksen @Friluftsrådet

mailto:kph@friluftsraadet.dk


Nu flyder vi en tur til 

Lindehøjskolen i Herlev

med Else Støvring







GLOBUS: Grøn og bæredygtig undervisning

• Lindehøjskolen i Herlev

• Udskolingsprofiler

• GLOBUS

• Grøn, bæredygtig, praksisnær undervisning

• Food Festival

• Grøn Flag, Grøn Skole

• Faglighed i bæredygtighedsundervisningen


