
Kanske den finaste presenten 
din skola kan få

En introduktion till Grön Flagg 
– Sveriges populäraste LHU-program från Håll Sverige Rent



”Alla i Sverige ska ha kunskapen och  
förståelsen som krävs för att utveckla  

en hållbar värld.”
Ända sedan Håll Sverige Rent startades har vi arbetat för hållbarhet på 
schemat. Numera ingår hållbar utveckling i läroplanen, vilket gläder oss 
enormt. Men vi ser också att alldeles för många lärare, skolor och förskolor 
inte vet hur de ska göra, när de ska hinna, eller var de ska börja.

Som stöd tog vi fram Grön Flagg, och den fina responsen talar sitt tydliga 
språk. De som använder Grön Flagg berättar inte bara om enklare, 
mer strukturerad och resurseffektiv LHU-undervisning; de upplever också 
en starkare känsla av engagemang och gemenskap, bland både barn 
och vuxna.

Nu vill vi att ännu fler skolor och förskolor får möjlighet att utveckla och 
omsätta sina kunskaper om hållbar utveckling. På så vis får våra barn det de 
har rätt till – verktygen och handlingskraften att skapa långsiktig förändring.

Välkommen till Grön Flagg!

Johanna Ragnartz
VD, Håll Sverige Rent
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Vad är Grön Flagg?

Vad tycker andra?

Grön Flagg är ett utbildningsprogram som gör det enkelt att integrera 
lärande för hållbar utveckling (LHU) i den befintliga undervisningen.  
Här finns startklara lektionspaket, men också gott om utrymme för elevernas 
idéer och verksamhetens egen profil.

Oavsett hur ni väljer att undervisa följer ni samma tydliga, strukturerade 
metod, anpassad efter just era förutsättningar. På så vis vet ni att  
LHU-undervisningen blir resurseffektiv, kvalitetssäkrad och konsekvent, 
utifrån både Lgr22 och Skolinspektionens riktlinjer. 

Dessutom ingår certifiering av genomfört arbete,  
något ni med stolthet kan visa upp för omvärlden.

96% tycker att 
Grön Flagg ger bra 

stöd och inspiration.

92% skulle  
rekommendera 

Grön Flagg till kollegor 
inom skola och förskola.

95% tycker att 
Grön Flagg ger en  

bra struktur för  
undervisningen.

Ge eleverna  
kunskaperna de behöver  

för en mer hållbar
framtid.



En metod för alla
Grön Flagg är utformat för alla typer av verksamheter, stora som små – och 

för att alla ska vara delaktiga hela vägen.

Grön Flagg kan startas upp av en skolklass, barngrupp eller årskurs, och 
samtidigt engagera hela skolan. Metoden är alltid densamma men arbetet 
kan genomföras under några lektioner eller ett helt läsår. Det går även att 
förena Grön Flagg med befintliga aktivitetsdagar, andra läromedel och 
samarbeten med andra skolor och förskolor. 

Förutom lärande stärker Grön Flagg känslan av gemenskap och 
engagemang. Barnen och eleverna får möjlighet att bidra till en mer  
hållbar värld, på en nivå där de faktiskt känner att de gör skillnad och  
uppnår resultat. 

Hela processen bygger på delaktighet och demokratiskt inflytande, där 
alla har en viktig del i att komma med idéer, driva resan framåt och dela 
lärdomar och erfarenheter. ”Wow, vi har gjort skillnad!” Den känslan är 
precis vad Grön Flagg handlar om.



Er hållbarhetsresa genom läsåret
Grön Flagg-metoden består av sex steg som under ett läsår hjälper skolor 
och förskolor att arbeta mer strukturerat och engagerat med sina egna 
processer för hållbar utveckling. Metoden är flexibel och lätt att anpassa och 
omsätta direkt, oavsett verksamhetens egna förutsättningar. 

Ni börjar med att skapa ett Grön Flagg-råd, där både barn/elever och vuxna 
ingår. Sedan kartlägger ni era förutsättningar och utvecklingsmöljigheter. 
Därefter väljer ni ut tre områden som verksamheten behöver arbeta med, 
och gör en tydlig plan för hur det ska gå till. Efter att arbetet genomförts 
skickar ni er utvärdering till Håll Sverige Rent, som godkänner och sist men 
inte minst certifierar verksamheten.

Hållbar utveckling innefattar många olika områden och aspekter.  
Ni väljer det som engagerar er mest, och där ni verkligen  
känner att ni kan göra skillnad utifrån just era förutsättningar. 



Vad ingår i paketet?

En licens gäller för hela förskolan/skolan 
– och allt det här får ni: 

• En workshop som hjälper er att komma  
 igång på en timme 

• En tydlig, kvalitetssäkrad metod som är  
 enkel att följa

• Färdiga lektionspaket som gör det lätt  
 att sätta igång

• Certifiering av genomfört arbete,   
 genom Håll Sverige Rent

• Fortbildning genom webbinarier och     
    föreläsningar som stöd i alla steg

• Tillgång till expertisen hos  
 internationella nätverket 
 EcoSchools

• Möjlighet att utses till Årets hållbara  
 förskola/skola/gymnasium



Årets hållbara verksamheter

Årets vinnare

Varje år uppmärksammar vi de verksamheter som jobbat extra bra med 
lärande för hållbar utveckling under året. 

Att bli nominerad eller utnämnd till Årets hållbara förskola, grundskola 
eller gymnasium innebär att ert arbete synliggörs både lokalt och nationellt. 
Prisutdelning sker i samband med Hållbarhetsdagen den 11/11 och vinnarna 
uppmärksammas genom bland annat pressreleaser till både riks- och 
lokalpress samt synlighet i våra sociala kanaler.

Håll Sverige Rent
uppmärksammar:

• Pressrelease
• Diplomutdelning
• Synlig i våra kanaler



Kom igång snabbt och enkelt

Varför kostar det?

Vi finns med er på vägen

Teckna licencen på vår hemsida. Så snart ni har fått licensen kan personalen 
logga in och ta del av Grön Flaggs alla resurser. Allt har utformats för att vara 
lätt att förstå sig på och komma igång med.

Vi har även tagit fram en workshop som hjälper personalgruppen att starta 
upp Grön Flagg-arbetet. Workshopen ingår i licensen.

I Grön Flagg ingår stora mängder 
utbildningsmaterial som är 
specifikt framtaget för att ge 
kunskap, stöd och inspiration. 
Licensavgiften används till att 
hålla material relevant och 
uppdaterat, och att ta fram 
nytt innehåll som följer med 
samhällsutvecklingen.

Ni kan alltid vända er till vårt Grön Flagg-team på Håll Sverige Rent för stöd, 
rådgivning och inspiration. Dessutom har ni tillgång till det internationella 
nätverket EcoSchools och deras samlade expertis och erfarenheter.

Vill du veta mer om hur Grön Flagg fungerar, eller hur det kan användas i just 
er verksamhet? Kontakta Eva Palo, som mer än gärna svara på dina frågor!

Eva Palo
Ansvarig utbildningssamarbeten,
Håll Sverige Rent

eva.palo@hsr.se

”För mig är Lärande för hållbar utveckling 
skolans viktigaste ämne – lika viktigt som  
att kunna läsa, skriva och räkna. Jag är  
glad att vara en del av en kvalitetssäkrad 
metod som ger ett så värdefullt stöd i 
LHU-undervisningen.”

https://gf.hsr.se/user/register
https://hsr.se/gronflagg/vad-kostar-gron-flagg
mailto:eva.palo@hsr.se

