
Grønt Flagg –  

miljøregler for Solbakken skole 
 

Forsøpling, avfall og kildesortering – og forbruk 

- Vi gjennomfører kildesortering for elever og ansatte 

- Vi kaster avfall i bøttene som er beregnet for det. 

- Elever rydder uteområdet ukentlig for søppel ved behov. 

- Alle melkekartonger skal skylles, tørkes og brettes før de kastes i papircontaineren 

- Vi bruker minst mulig papir 

o Vi bruker lite papir når vi tørker hendene. 

o Vi bruker opp skrivebøker før vi får nye. 

- Lærerne skal kopiere mindre. 

- Vi bruker matboks i stedet for matpapir og plast. 

- Vi prøver å spise opp maten, ikke kaste den i søpla. 

Energi og strømsparing 

- Vi slår av datamaskiner når de ikke er i bruk. 

- Vi slår av lys når vi forlater klasserom som ikke har automatisk slukking. 

- Vi dusjer kort og effektivt etter gymtimen. 

- Ved behov sjokklufter vi klasserommet i stedet for å lufte hele utetiden. 

Vann 

- Vi lar ikke vannet renne lenger enn nødvendig ved håndvask. 

- Vi oppfordrer alle elevene til å ha sin egen vannflaske som de kan drikke av dersom de blir tørste. 

Inneklima og skolemiljø 

- Ingen kaster søppel på skolegården eller i naturen. Vi kaster søpla på riktig sted. 

- Alle rydder sin egen garderobeplass. 

- Alle har ansvar for å ha det ryddig på plassen sin. 

- Alle viser respekt for andres eiendeler. 

- Lek i lag – få en fin dag. 

- Vi passer på tingene våre. 

Sunt kosthold og fysisk aktivitet 

- Vi vasker hendene før vi spiser. 

- Vi oppfordrer alle til å ta med frukt og grønt hver dag, og har avsatt tid til å spise frukt/grønt. 

- Vi oppfordrer alle som mulighet, til å gå eller sykle til skolen, når føret tillater det. 

- Vi legger til rette for fysisk aktivitet i friminuttet. 

- Vi deltar på kampanjer i regi av Grønn Barneby årlig, f. eks. Beintøft. 

Friluftsliv og naturopplevelser, uteskole 

- Vi skal ta hensyn til naturen. 

- Vi er varsomme og forstyrrer ikke dyr i området rundt skolen eller når vi er på tur. 

- Klær etter vær når vi skal på tur. 

- Vi kaster ikke søppel i naturen. Vi rydder etter oss på tur. Vi lærer hva sporløs ferdsel i naturen betyr. 

- Kniv, sag og øks må brukes på en ordentlig måte. 

- Elever og lærere skal lære naturvettregler. 

- Vi bruker Schivevollen naturskole i miljøundervisningen. 


