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Vedr. Grønt Flag Grøn Skole, Anholt Skole
Vi har hermed den glæde at kunne tildele jer Det Grønne Flag, hvilket I har ret til at flage
med i 12 måneder, for jeres arbejde med temaet ”Bæredygtigt forbrug” i Grønt Flag - Grøn
Skole programmet.
Jeres rapport, som vi har modtaget og gennemset, dokumenterer, at I har indfriet de internationale og nationale kriterier i temaet. I jeres arbejdet med temaet har I haft fokus
på, at eleverne skal lære om Bæredygtigt forbrug ved hjælp af produktion og konstruktion.
Således har eleverne arbejdet med "Cradle2cradle" i billedkunst, hvor der blandt andet er
blevet lavet en solfanger af genbrugsmateriale, små vindmøller af sodavandsdåser og ikke
mindst vandfiltre af udbrændt ler. Eleverne i mellemklassen har arbejdet med emnet
madspild, og her har de blandt andet bygget en grøntsagsbod, hvor man kan aflevere sit
overskydende frugt og grønt, så andre kan få glæde af det. De mange undersøgelser og
produktioner er spændende og lærerige og har alle klare referencer til jeres tema Bæredygtigt forbrug. Derudover vidner undervisningen om en stor alsidighed og indeholder
mange kreative elementer, hvilket appellerer til børn i alle aldre.
Vi glæder os over jeres engagement og håber, at jeres miljømæssige og pædagogiske indsats må fortsætte i dagligdagen og under arbejdet med det næste tema, således at skolen
kan bibeholde Det Grønne Flag.
Ønsker I Friluftsrådet repræsenteret ved flaghejsningen, kan I kontakte vores lokale kredsrepræsentant Kai Hansen pr. mail: kaihansen@djurs.net
I kan nu kontakte jeres borgmester for at få en aftale om dato for fejring og flaghejsning.
Flaget er sendt til borgmesteren.
Har I spørgsmål eller kommentarer til Grønt Flag-arbejdet kan I henvende Jer til Friluftsrådets sekretariatet på groentflag@friluftsraadet.dk eller telefonisk 3379 0079.
Tillykke med flaget!
Med venlig hilsen

Jannik Tovgaard-Olsen
Projektleder, Friluftsrådet

