Handlingsplan for projekt Grønt Flag – Grøn Skole på Landsgrav Friskole
Skolen har i skoleåret 2017-18 valgt at arbejde med temaet ”Affald” som en del af
Friluftsrådets undervisningsprojekt Grønt Flag – Grøn Skole.
I Landsgrav Friskoles formål står, at skolen skal medvirke til at give eleverne mod til
at tage del i dette liv med ansvar for sig selv, hinanden og den fælles jord. At kunne
tage ansvar for den fælles jord forudsætter en grundlæggende forståelse for det
samspil, der finder sted mellem menneske og natur.
Vi ved, at menneskets forbrug af naturressourcer udgør en alvorlig miljømæssig
belastning. Gennem dette projekt at gøre en forskel, som gør, at vi kan kalde os en
Grøn Skole, der har fokus på konkrete miljøvenlige indsatser samt undervisning om
miljø, natur og bæredygtighed.
Mål:
- At sortere skolens affald med henblik på at mindske de miljømæssige belastninger,
som et stigende forbrug og en deraf stigende affaldsmængde er årsag til.
- At give eleverne en forståelse for, hvilke miljømæssige belastninger der er
forbundet med et stigende forbrug og en stigende mængde affald på jorden.
- At give eleverne en indsigt i på hvilke måder affaldssortering og genanvendelse af
affald kan være led i en bæredygtig ressourceanvendelse.
Hvordan vil vi arbejde med temaet ”affald”:
Styregruppe:
Vi har nedsat en styregruppe bestående af skoleleder og to naturfagslærere, som
koordinerer indsatser og afrapportering af undervisningsforløb. Styregruppen har
ansvaret for, at vi kommer i mål med projektet, så vi kan gøre os fortjent til at hejse
det grønne flag.
Undervisning, undersøgelser og ekskursioner:
Alle klasser arbejder med mindst et forløb under temaet affald i skoleårets løb. En
del af disse forløb vil indeholde undersøgelser af forskellig slags. En del klasser har
planlagt besøg til Yderzonen, som er et formidlingscenter, hvor børn og unge lærer

om bæredygtig udvikling og ressourceanvendelse. Yderzonen ligger i forbindelse
med AffaldPlus i Næstved.
Miljøråd:
Vi nedsættes et miljøråd bestående af en naturfagslærer og en håndfuld elever fra
2. og 3. klasse. Miljørådet er med til at formulere skolens miljøvision samt skabe
opmærksomhed omkring projekt Grønt Flag - Grøn Skole.
Formidling:
Styregruppe, miljøråd samt enkelte klasser formidler arbejdet med temaet affald
ved forskellige indslag til morgensang.
Opsætning af banner ved skolens hovedindgang synliggør at skolen er deltagende i
projekt Grønt Flag – Grøn Skole.
Affaldssortering:
Vi involverer skolens pedeller i forhold til de konkrete indsatser med at sortere
skolens affald.
Vi vil i løbet af dette skoleår optimere vores affaldssortering:
 Papir sorteres i alle klasser, i SFO og på kontorer.
 Glas, metal og bioaffald sorteres i skolekøkken – kompostbeholder
opsættes.
 Glas, batterier, elpærer, metal og pap sorteres af pedeller.
 Plastikflasker sorteres i udskoling
 Mælkelåg sorteres i indskoling og på mellemtrinnet.
Vi har fokus på, hvordan vil udleder affald i forbindelse med rengøring:
 Indførelse af bomuldsklude uden mikroplast
 Fortsat anvendelse af grønne rengøringsmidler
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