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HÄLSNINGAR FRÅN HÅLL SVERIGE RENT

Grattis till er Grön Flagg-certifiering! Vilken fin och lärorik resa där ni har arbetat med lärande
för hållbar utveckling och på så sätt även de Globala målen. Så kul att få läsa om hur ni har
arbetat med temat Hav & Vatten på flera olika sätt samt ert fina samarbete med Göta kanal, på
så sätt har ni kunnat sprida ert arbete utanför förskolan vilket är toppen! Vi är så glada över att
ni är med oss och bidrar till en mer hållbar framtid. Vi ser fram emot fortsatt samarbete!

Mål kopplade till vår resa

UR LÄROPLANEN
NORMER OCH VÄRDEN
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att utveckla:
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt
vilja att hjälpa andra,
• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman
och livs-frågor i vardagen,
• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga
rättigheterna,
• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i
samhället.

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att utveckla:
• självständighet och tillit till sin egen förmåga
• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att
reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
• fantasi och föreställningsförmåga,
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt
att förstå sin omvärld,

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser,
tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse,
sång, musik och dans,
• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som
andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om
dessa,
• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för
att förmedla budskap,
• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva
olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos
mängder, möns-ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att
resonera matematiskt om detta,
• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för
hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar
utveckling,
• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla
kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om
och samtala om naturvetenskap och teknik,
• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,
material och redskap.

BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att utveckla:
• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan
påverka sin situation,
• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan
• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta
beslut i enlighet med dem.

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

• Ingen fattigdom
• Ingen hunger
• Hälsa och välbefinnande
• Jämställdhet
• Rent vatten och sanitet
• Minskad ojämlikhet
• Bekämpa klimatförändringen
• Hav och marina resurser
Läs mer på www.globalamalen.se

Utvecklingsområde 1:

LIV I VATTEN , DJUR LIVET, STRANDSTÄDNING
Tema: Hav & Vatten

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Avd: Röd Barn 1-2 år
Vi startade temat med att barnen fick titta på olika klipp från havet, vågor och om det som
lever och kan finnas i havet. Barnen fick även lyssna på hur vågor låter. Ett samtal fördes kring
olika funderingar och frågor. Barnen besvarade dem utifrån efter egna erfarenheter och det de
sett på filmklippen.
Vi undrade vad hav är för något? De svar vi fick av barnen var: ”bada, doppa huvet”, ”vatten”,
”simma”, ”mamma bada osså”, ”stort”, ”vågor” och ”blått”. En annan fråga/fundering vi
samtalade om var vad som bor och finns i havet. Barnen kom fram till ”fisken”, ”många
fiskar”, ”en haj”, ”inte kossan”, ”paddan” (sköldpadda) och ”en gubbe” (dykare).
Barnen har även fått skapa sina egna hav utifrån de filmer vi sett samt deras tidigare egna
erfarenheter. Det har de gjort genom att måla olika fiskar, dykare, sköldpaddor mm. Riva
silkespapper till sjögräs och sedan limma fast allt detta på ett stort blått papper.( se blid 4)
Vi har även pratat om vad som får finnas och vad som inte får finnas i havet. Vi har gjort ett

fiskespel där barnen fiskar upp kort med bilder olika saker/djur. Sedan får barnen sortera om
det ska få finnas kvar i havet eller om det ska kastas i soptunnan.

Avd:Blå Barn 1-2 år
Uppstart – film från västkusten
Under höstterminen 2018 har barnen på blå-avdelning arbetat med temat liv i vatten. Vi
startade temat genom att titta på klipp från västkusten. I klippet fick man djur som lever i
havet, dykare och annat som kan finnas i havet.
Ett samtal fördes kring frågorna ”vad är ett hav?” och ”vad finns i ett hav?” De svar vi fick
från barnen var: sand, vatten, blått, hajar, fiskar, pinnar, krabbor, motorbåtar, blinka lilla
stjärna (sjöstjärna), spindel (krabba), gräs och blomma (manet).
Barnen har även fått skapa sina egna hav utifrån sina tidigare erfarenheter och tanker om havet
samt utifrån vad vi såg i filmen. Barnen fick måla bilder av olika djur och andra föremål som
kan finnas i havet och limma på silkespapper och paljetter.(se bild 4)
Vi samtalar om nedskräpning i havet (sortera skärp spel, rädda havet med hajen kaj)
Vi har vid flera tillfällen under hösten samtalat om vad som får finnas i ett hav och vad som
inte ska finnas i ett hav. Vi har läst sagan ”rädda havet med hajen kaj” och skapat ett fiskespel
där barnen fiskar upp kort med bilder på olika saker och djur. Sedan får barnen försöka sortera
vilka saker som ska vara i havet och vilka saker som ska vara i soptunnan.

Barn 3-4 år
Terminen startade med att vi introducerade temat och vi diskuterade med barngruppen lite
olika frågeställningar. Vad är ett hav? Vad är en sjö? Vad finns i havet? Varför behöver vi
vatten? Vi läste sedan om Hajen Kaj.
Inspirerade av diskussioner, sagor, filmer och annat material började vi göra vårt eget hav på
väggen i ateljén. Havet växte fram genom att vi tillsammans med barnen målade och klippte ut
fiskar och placerade ut i havet.
Nästa steg var att prata med barnen om hur haven mår. Hur vi ska ta hand om våra hav och vad
som kan hända om vi inte är rädda om havet. Vi tittade på filmer som lite information och
inspiration. Fiskar som svalt plastartiklar och hajar som fastnat i gamla spöknät, bl a. Barnen
kom med egna förslag på hur man kan gå tillväga för att rädda våra hav. T ex plocka skräp på
stranden, sopsortera och spola ner rätt saker i toaletten.
Vi hade fiskdamm där varje barn fiskade upp ömsom djur från haven och skräp som felaktigt
hamnat i haven. Vi pratade om vilket som skulle få finnas i vårat hav. Det slutade med att vi

satte upp fiskarna på ena sidan vårt hav och skräpet på andra sidan. På så sätt blev det tydligt
hur det skulle vara och att vi faktiskt lärt oss ta hand om våra hav. Som ett sista moment
sorterade vi bort skräpet och sorterade ner det i rätt sopor.
För övrigt under terminen hade vi mycket sånger, lekar och ramsor om hav och vatten.
Barn 5 år, Hajar,
1-Under första samlingen fick barnen berätta för oss genom text och bild ” varför har vi
vatten? varför är vatten viktigt för oss människor och alla djur i naturen, havet?”. De fick
delge sina faktakunskaper om vatten och vattnets betydelse och egenskaper.
Vatten är ett spännande material att kunna utforska tillsammans med barnen då vatten är en del
av den komplexa miljöproblematiken som går att koppla till alla de tre dimensionerna som
bildar begreppet hållbar utveckling .
2-Barnen fick lyssna på sagan ” RÄDDA HAVET MED HAJEN KAJ ” i skogen. Sagan
handlade om skräp i våra hav och hur hajen Kajs och kompisarna kämpar att ha ett skräpfritt
hav.
Vi fick samtala med barnen efter sagan.:
Vad tänker ni på när ni hör ordet hav?
Vad finns i ett hav? Eller i en sjö?
Vad ska inte finnas i hav och sjöar?
Har ni sett något som inte ska finnas i vattnet när ni har badat?
Varför ligger det en massa skräp i havet där Hajen Kaj bor?
Hur har det kommit dit? Kan vi städa i vattnet?
Hur ska vi göra för att skräpet inte ska hamna i vattnet?

Barn 1: om en båt går sönder, det blir mycket olja i vatten. Det läcker olja, vi måste rädda alla
djur.
Barn 2 : inte slänga skräp i vatten
Barn3 : fiskarna dör om vi slänger skräp i haver, jag är en djurvän, man tar hand om djuren
Barn 4 : vi måste städa upp havet
3-Sedan fick barnen skapa sin hajar med hjälp av olika material. De fick även återanvända
mjölpakterna för att skapa sina hajar.
4-Efter många samtal bestämmer barnen att vi måste börja städa stränder. Sedan ordnades en
temautflykt och åkte vi buss till Stångåns strand. Där började barnen direkt att hitta skräp och
plocka skräp.( se bilden om temautflykt Stångåns strand)
Ni kan se på bilden att barnen skrev på sanden att " Sluta Slänga Skräp I havet".

5-Efter utflykten hade vi uppföljning hur vi kan ta hand om våra stränder mer och mer...
Barn1: vi kan skriva brev
Barn 2: vi kan göra skyltar
Barn 3: Vi kan sätta upp skyltar på olika ständer.
6-Under temaarbete fick barnen göra sina skyltar som handlade om att ta hand om naturen,
havet, djur i havet, vatten och människor. Under tiden kontaktade vi med Linköpings kommun
för att synliggöra vårt arbete och sätta upp våra skyltar. Till slut efter många samtal
samarbetade vi med Göta kanal. Vi tackar Göta kanals ansvarig för stort samarbete och
engagemang. Vi ordnade en stor utflykt tillsammans med barnen för att presentera vårt arbete
om hållbar utveckling och ett hållbart liv och värld för alla människor, djur och Naturen. Vi
har en utställning om alla Hajarnas arbete ( femåringar) vid Bergs Slussar på
slussportsutställningen (vid ingång) i Göta kanal utanför Linköping. Ni kan följa upp oss på
Face Book, Göta kanal . (se bild 10). På bilden kan se skyltarna som barnen har skapat.
Barnen ska synliggöra sitt arbete mot en hållbar miljö. Vi vill lära oss att se naturen som ett
stort livsuppehållande system och se vikten i alla dess olika delar som exempelvis haven,
skogen, djurlivet och självklart människornas liv och förhållningssätt till dem.
7- Till slut vill 5 åringar skriva en sång som handlade om att ta hand om naturen, havet .......
och den heter Hjälp Hajar.De hittade sina egna ord och melodi och de fick uppträda den under
sommaravslutningen. (se bild 11 och 13).

Hjälp Hajar
Vi sköter om all djuren och vi sköter om naturen.
Släng inte skräp i naturen!
Inga djur ska få dö!
Mitt vatten är ditt vatten . Ditt vatten är mitt vatten. (2)
Vi ska göra så det inte kommer skräp i havet.
Vi är Hajar som jobbar med Hav och Vatten.
Mitt vatten är ditt vatten . Ditt vatten är mitt vatten. (2)
8- Under Ht,2018-Vt,2019 har alla barn (2-5 år) varit i närmiljön/ skogen ( under många
tillfälle) och plockat skräpp och arbetad ständigt med nedskräpning. Under Ht-2019 skrev även
våra 5 åringar som är i Grön Flagg- rådet ett brev till Miljökontoret om våra papperskorgar
som behöver tömmas ( de finns i närheten, skogen och vår närmiljö,).( se bild12)

VAD TAR VI MED OSS?

Syfte: Utveckla en medvetenhet om varför vatten har oerhörda betydelser för oss människor
och alla djur i naturen. Få djupare förståelse om vattnets grundläggande egenskap och att
vatten är en resurs och grund i det livsuppehållande system som vi kallar natur (Björklund,
2014).
Syfte :Genom sagan om hajen Kaj, som får uppleva sitt hem i havet nedskräpat, fick barnen
reflektera och fundera över nedskräpningen och dess konsekvenser. Men även vad vi alla kan
göra för att förändra till det bättre. Barnen ska även få en ökad förståelse för nedskräpning.
Vi vill tillsammans med barnen utveckla en medvetenhet och ökad kunskap om hur vi som människor ska förhålla
oss till naturens olika delar och vilka fakta och regler som finns kring havet och dess djurliv och ekosystem samt
strandstädning.
Vi vill även informera alla i universum att ta hand om djurlivet(ekosystemen) i olika hav, sjöar och vattendrag. Få
djupare förståelse för alla djurens och naturens rättigheter. Förstå vilka regler som ska följas i syfte att reglera
människors relation, förbrukning och förhållningssätt till havens ekosystem.

Utvecklingsområde 2:

VATTENEXPERIMENT: SNÖ OCH IS, REGN, VATTENPÖL
Tema: Hav & Vatten

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Barn 1-2 år
Experiment – Vad flyter och vad sjunker?
Under vårterminen har vi arbetat med området vattenexperiment. Vi startade området genom
att göra ett experiment och undersöka vilka saker som flyter och vilka som sjunker. Vi testade
med ett gem, papper, en apelsin, legobit, sten och en blyertspenna. (se bild 1)
Experiment – Vi fryser in vatten.
Vi undersökte vilka föremål som flyter och sjunker och fyllde en liten plastlåda med glitter och
karamellfärg. Sedan ställde vi in lådorna i frysen för att se vad som händer. Vid ett senare
tillfälle tog vi fram lådorna igen och tittade vad som hade hänt. Vattnet hade frusit och
föremålen hade fastnat. Isen kändes kall. Vi testade också att hälla varmt vatten på den frusna
isen och då smälte den. Tillslut gick det att ta upp föremålen igen.( se bild 2)
Vattenlek inne- och utomhus
Vi har vid flera tillfällen haft vattenlek för att undersöka hur vatten ser ut och hur det känns.
Experiment på gården – Vad händer om man blandar sand och vatten?
Under en utevistelse på gården hade det kommit regn i en stor balja som vi hade i sandlådan.
Barnen undersökte då vad som händer om man blandar vattnet med sand. (se bild 3)
Barn 3-4 år
Under vintern tog vi in snö och diskuterade om den var ren eller inte? Snön smälte och vi såg
att den var smutsig. Barnens hade egna idéer för att rena vattnet var att vi skulle låta vattnet
från snön rinna genom sand eller kaffefilter. Vi provade och fann att det blev något renare men

vi ville fortfarande inte dricka vattnet.
Nästa steg var att ta reda på med om vattnets kretslopp och att allt vatten på jorden är konstant.
Därför bör vi vara sparsamma och aktsamma om det vatten vi har. Vi forskade och målade
egna kretslopp, vi klippte och klistrade en egen modell av vattnets kretslopp.
Vattnets betydelse för allt levande på jorden. Att vi alla behöver vatten. Vi tittade på filmer om
att i en del länder finns det inte något rent vatten. Man kan t o m bli sjuk av vatten som inte är
rent. Vi förstod att vi har det bra här i Sverige och att vi ska vara rädda om vårt vatten.
Vi har gjort experiment med vattnets olika former, ånga, is och saltvatten. Barnen delaktiga
och kom med många egna förslag och idéer. Vi gjorde även experiment med föremål som
flyter eller sjunker. Bl a ett experiment med ”den svävande potatisen” i salt och sötvatten.
Potatisen svävade på saltvattnet som fanns i botten av en burk men sjönk i sötvattnet som låg
ovanpå.( se bild 5)
Jag lägger Bild 4 i detta området som tillhör Liv och vatten ( jag hoppas att det är ok).

VAD TAR VI MED OSS?

Ni kan se vår plan om hela arbete med Hav o Vatten ( sista bilden).
All undervisning/alla aktiviteter har sin utgångspunkt i lärande för hållbar utveckling med social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet som tre separata och sammanhängande dimensioner. Vi har i vårt arbete en stor koppling till
FNs globala mål, Agenda 2030,.
Vi vill tillsammans med barnen utveckla en djupare förståelse om vattnets betydelse för människo- och djurlivet och
även dess omgivning och naturen.
Barnen har en djupare kunskap om hur vattnet är avgörande för människan och djurens existens. Utan vatten skulle
ingenting i vår natur fungera.
Det är viktigt att skapa en förståelse för hur livet av idag kommer att påverka de ekologiska, ekonomiska och de
sociala förutsättningarna för alla levande , människor, djur och naturen.
Och vatten är en så viktig del av jordens
naturresurser .
Obs! jag lägger en bild i detta område om barnens modell om vattenreningsverk. (se bild 15)

Utvecklingsområde 3:

AVLOPP,VATTENRENING
Tema: Hav & Vatten

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Barn3-4 år
Under vårterminen har Krabborna arbetat med vattenrening och var bajset tar vägen när vi
spolar. Vi har sett filmer och forskat i böcker samt målat egna teckningar för att konkretisera
hur det funkar. Reningsverket kom i fokus och då forskade vi vidare om hur vattnet blir rent
igen och hur det kommer tillbaka i kranen. Barnen hade många egna tankar och målade hur det
fungerar.
Vi gjorde ett experiment med hur snabbt toalettpapper kontra hushållspapper löser upp sig i
vatten. Vi fann att toalettpapper löser upp sig nästan helt medan hushållspapper förblir nästan
helt. Efter experimentet förstod vi bättre varför man inte får spola ner något annat än kiss, bajs
och toalettpapper i toaletten. Det kan bli stopp i rören och det tar längre tid att rena vatten.(se
bild 6)

Hajar, 5 åringar
HT-2018,VT-2019
Första tillfället
Vi har varit i skogen och hade en öppen diskussion ang. Finns det vatten i skogen?
Alla barn svarade att de trodde att det finns vatten i skogen.
Barn: nu finns det snö i skogen
Pedagog: Är snö vatten?

Barn: när snön smälter blir det vatten.
Pedagog: Vad händer om vi tar med oss isbitarna inomhus?
Barn: De smälter och blir vatten.
Pedagog: Kan man dricka det vattnet?
Barnen: Nej, det är för smutsigt.
Barn: Vattnet blir rent i ett reningsverk.
Barnen har olika förslag om vattenrening:
Man kan skölja vatten genom två hinkar
Barn Jag har åkt förbi reningsverket och jag såg en bil och vattenbubblor.
Barn: man kan rena vattnet med lite tvål (obs! metod 3)
Barnen: man blir sjuk om man dricker smutsigt vatten.
Barn: jag har sett en sjö vid reningsverket med en pinne med kamera på.
Tillfälle nr. 2
Barnen såg på två filmer ang. vattenrening och avlopp
Film nr. 1 Välkommen till Ekebys reningsverk
”Ditt vatten är mitt vatten och mitt vatten är ditt vatten”
Film nr. 2 Vart tar bajset vägen?
Tillfälle nr. 3
Vi börjar diskutera hur man kan rena vatten.
Barnen föreslår:
Galler för att rensa smuts (sil) , ( metod 1)
Kaffefilter ( metod 2)
Tvål (metod 3)
Vattenreningstorn av petflaskor (metod 4 och 5)
Barnen har hämtat snö i skogen.
Vad har hänt med snön efter att den har varit inomhus sedan igår?
Barnes svar och tankar kring hela processen

-Snön har smält för att det är varmt inomhus.
Hur ser vattnet ut?
-Det är smutsigt.
Pedagog: Hur kan vi rena det?
-Vi tar en tandpetare (det ligger en hel del gräs i vattnet)
-Vi tar en pincett
-Vi tar en sil
-Nej ingen sil, hålen är för stora
-Vi tar en platta och trycker undan smutsen
-Vi tar en damsugare, vattnet hamnar i damsugaren
-Vi tar sugämnen
Vi testar olika artefakter för att se om vattnet blir rent.

Vi provar genom att silar (metod1).
Pedagog: Blev vattnet rent?
Barnes svar och tankar kring hela processen:
-Nej, barren har färgat av sig.
-Vi provade med en platta (tallrik), det fungerade ”litegrand”
-Vi tar ett kaffefilter, pappret suger upp vattnet, vi behöver vika kaffefiltret.
Vi ska inte hålla upp det då går det sönder. Vi tar ett filter till, så rinner det som i en bana.
-Titta det blir rent!
Pedagog: Går det att dricka?
-Nej!
-Kanske om vi provar med tvål?
Pedagogen visar en bild på vattenrening med petflaskor, som bildar ett torn och innehåller
olika material...

Barnen tror att det är bajs, Cola och glass. Blir vattnet rent av det?
-Nej!

Vi provar med tvål(metod 2).
Barn: Det luktar gott.
Pedagog: Hur mycket tvål behöver vi och hur ska vi göra för att få vattnet rent?
Barn: Vi ska smörja in kanten på bunken där vattnet finns i med tvål.
Barn: Vi ska ha lite tål i vattnet också.
Barn: Kanske lite sand med?
Pedagog: Blev vattnet rent? Vad hände?
Barn: Det blir O´Boy.
Pedagog: Kan vi dricka vattnet?
Barn:Nej!

Metod 4
Vi provar att göra ett vattenrengöringstorn av petflaskor som pedagogen visade bild på.
I den första delen av tornet läggs bomull och sand, sedan en med sand och grus och i den
översta lite större stenar.
Barnes svar och tankar kring hela processen:
-Det ser ut som en flaskmaskin, en hel byggnad.
-Det kommer inte att fungera, vattnet kommer att fastna i översta flaskan.
-Vi silar bort alla stora grejer först (gräs och smuts).
-Vi blandar i lite mera sand.
-Det blir ett timglas. Vi tar mera vatten.
-Oh, det blir rent – gult – kanske lite vatten till?
-Vi har gjort juice!

Pedagog: Kan vi dricka juicen ?
-Nej!
-Om vi inte har bomull så rasar det bara ner.
-Vi måste sila en gång till.
Metod 5
Efter fjärde metoden förslog barnen att vi kan utveckla vår vattenrenings maskin genom
att lägga till en petflaska med fylld av sand på vattenrengöringstornet.
Barnes svar och tankar kring hela processen:
Det blev renare.
Vi kan rena vatten några gånger tills det blir helt rent.
Ni kan se hela processen från metod 1- 5 genom bilderna som jag har laddat.

VAD TAR VI MED OSS?

Utveckla en djupare förståelse för hur vatten kan renas och hur olika reningsverk fungerar.
Genom denna resan vill vi ge barnen, vårdnadshavaren och oss pedagoger en givande, lustfylld, intressant och
spännande lärande som ska påverka i deras vardaglig liv att tänka extra på andras livskvalitet i världen. Vi har
fokus på de 17 globala målen som gynnar alla i hela världen.
Förskolan är som en organisation med miljöansvar och vi vill genom vår resa försöka finna nya vägar för ett lärande
för en bättre värld inom hållbar utveckling. Vi vill göra någonting och med små förändringar i vår förskola vill
komma igång att våga förbättra miljöproblematiken i hela universum.
Att förskolans verksamhet har sin utgångspunkt i lärande för hållbar utveckling med social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet som tre separata och sammanhängande dimensioner. Vi ska fortsätta i vårt arbete att ha en stor
koppling till FNs globala mål, Agenda 2013,.

GRÖN FLAGG - HÅLLBAR UTVECKLING FÖR
BARN OCH UNGA

Grön Flagg är ett undervisningsverktyg som
hjälper skolor och förskolor att lära ut
hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt.

Hundratusentals barn och unga på skolor och
förskolor över hela Sverige är engagerade i
Grön Flagg. Förhoppningen a?r att Grön Flagg
ska vara första steget i ett livslångt engagemang
kring hållbar utveckling.

Kontakt:
www.hsr.se
gronflagg@hsr.se
08-505 263 00

Grön Flagg ingår i det internationella nätverket
Eco-Schools, som förenar miljontals barn och
unga runt om i världen. I Sverige drivs
programmet av Håll Sverige Rent.

