Sjekkliste for Grønt Flagg kontakter
Grønt Flagg kontakt ved en enhet har som oppgave å være en drivkraft ved skolen i forhold til å
drifte og videreutvikle Grønt Flagg arbeidet, samt være kontaktperson for samarbeidet med
Grønn Barneby. Enhetsleder er ansvarlig for enhetens sertifiseringsarbeid.

Aktivitet

Kommentar

Sørge for årlig resertifisering. Søknad
skal inneholde:
Rapport for foregående år
Miljøhandlingsplan for kommende år
Vise at de 7 kriterier er ivaretatt

Siste svarbrev fra FEE angir frist for resertifisering. Se
på dato for brev og pluss på ett år. Fristen kan overgås
med inntil to måneder. Ved ytterligere utsettelser så må
det gis beskjed til Grønn Barneby.
For tips til utvikling- se
https://www.trondheim.kommune.no/gronnbarneby eller kontakt
Grønn Barneby
Sørge for å videresende informasjon om aktiviteter og
tilbud fra Grønn Barneby. Formidle dette på
personalmøter ved skolen.

Motta informasjon fra Grønn Barneby og
formidle dette til riktig trinn og ansatt.
( eks avfallstilbud til 4. Trinn)
Melde skolen på store fellesaktiviteter
gjennom Grønn Barneby.

Rusken på våren og Beintøft på høsten

Delta på nettverkssamlingen til Grønn
Barneby.

Viktig arena for å bli oppdatert, samt spre erfaringer med
Grønt Flagg ved enheten.

Etablere miljøråd ved skolestart, Kan
sees i sammenheng med elevråd.

Gjennomføre Miljørunden som en del av Miljørådets
aktivitet.

Gi GBB beskjed om endringer om Grønt
Flagg kontakt osv.

Meldes inn på epost:
gronnbarneby.prosjekt@trondheim.kommune.no

Formidle forslag til miljølekser til alle
trinn, enten pr halvår eller ukentlig.

Miljøleksene blir sendt ut på epost til Grønt
flaggkontaker på starten av høst- og vårhalvår..
Miljøleksene finnes også på Grønn Barnebys nettside
Nye flagg bestilles hos Grønn Barneby
Balkongflagg = 375,- Stort flagg = 550,-

Sørge for at flagget er heist i flaggstanga.
Skift det ut når det er utslitt.
Vi oppfordrer til at det ligger oppdatert
Grønt Flagg info ligger ute på skolen
nettside.

Foreldre bør ha mulighet til å få innsikt i skolen planer
for miljøundervisning.

