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Mål
Vad har ni uppnått i ert miljöarbete på just ert program? Tänk på vad ni satte för mål från
början.
Målet med Grön Flagg för Handels- och administrationsprogrammet var att göra både elever
och lärare mer medvetna och även påverka alla till grönare val. I första hand på programmet
men gärna även öka medvetenheten hos andra lärare och elever på skolan. Detta mål har vi
delvis uppnått. Många elever har blivit starkt påverkade och engagerade av filmer vi sett om
klädproduktionen i t ex Bangladesh. De flesta elever och lärare är mer medvetna och har även
påverkats till att göra grönare val när de konsumerar eller i sin vardag. Konkreta exempel som
eleverna nämner är exempelvis att de har börjat tvinga sin pappa att köpa ekologisk mjölk och
att de börjat stänga av vattenkranen under tiden de borstar tänderna. De har också blivit
medvetna om det matsvinn som finns.
Utvecklingsområden
Beskriv vilket utvecklingsområde ni har arbetat med för olika områden.
Vi har arbetat med olika utvecklingsområden, främsta fokus har varit närmiljön och att
verkligen medvetandegöra elevernas roll i den stora bilden där vi alla kan vara med och
påverka för en bättre värld, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Följande moment har
vi jobbat med under året:
• Earth Hour – Eleverna tog fram material och placerade ut det på skolan. Gick även runt i
olika klassrum på HA och HT och spred budskapet.
• Studiebesök på Ellos med föreläsning om deras arbete med CSR.
• Pantinsamling i klassrummen – pengarna skänks till Garissa för att förbättra situationen
för flickor i östra Kenya, genom till exempel utbildning. Under våren kommer även en
Elfsborgsspelare förhoppningsvis att komma och berätta för eleverna om stiftelsens
verksamhet.
• Miljöprojekt i Branschkunskap med teman som textilbranschens arbetsförhållanden och
miljöpåverkan, matsvinn och så vidare. Avslutas med utställning i biblioteket under v.21
och v.22.
• Allmän närmiljö på programmet – mer kreativa klassrum och programkorridor med
blommor och tavlor på väggarna – klart till sommarlovet.
Kommande aktiviteter under VT17:
• Studiebesök på Ryaverket
• HA-dag, tisdagen den 23 maj, för alla elever och lärare på programmet. På Almenäs.

Ett utvecklingsområde till nästa år är att ytterligare utveckla Grön Flagg-arbetet till att
involvera alla lärare och alla elever. I år är det främst åk 1 som varit drivande i frågorna då det
är de som visat störst intresse i till exempel Grön Flagg-rådet på programmet. Samtliga lärare
behöver också bli mer involverade för att budskapet och engagemanget ska spridas mer.
Ämnen och klasser
I vilka ämnen har ni arbetat med Grön Flagg? Vilka klasser har arbetat med vilka uppgifter?
I samtliga kurser ingår hållbart företagande i någon mån, men i kursen Branschkunskap har vi
haft ännu större fokus än tidigare genom diverse miljöprojekt. Vi har även jobbat i
Information och kommunikation 1 med konkreta åtgärder vi kan göra på programmet för att
förbättra närmiljön och öka medvetenheten. I kursen Affärskommunikation har eleverna
jobbat med ett större Grön Flagg-projekt där de fått göra upp en grön strategi för ett företag
med åtgärdsprogram, budget och marknadsföringsmaterial. Som redan nämnt tidigare är det
främst HA16A och HA16B som varit involverade i Grön Flagg-arbetet.
Samverkan
Finns det någon annan ni har samverkat med i ert GF-arbete? T.ex företag?
Miljökontoret var hos oss och föreläste som en uppstart inför Grön Flagg arbetet.
Nathalie och Veronica

