
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vesthimmerlands Gymnasium & HF arbejder frem mod at blive  

certificeret som Grønt Flag Grøn Gymnasieskole i skoleåret 2015-2016.  

Derfor har vi nedsat et miljøråd, som skal sætte miljøundervisning 
og bæredygtig udvikling højt på dagsordenen på VHG. 

Miljørådet består af 5 elever, 4 lærere, vicerektor og vores pedel. 

Har du lyst til at være med i miljørådet på VHG, så læs om 
optagelsesbetingelserne på bagsiden af denne folder.  
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Hvad er Grønt Flag Grøn Gymnasieskole? 

• Miljøundervisnings-program for bæredygtig udvikling og en 
certificerings-ordning for gymnasier.  

• Tager vare på miljøet og arbejder frem mod at være mere bæredygtig.  

• Med i et netværk i hele Europa. 

Hvad gør vi på VHG? 

Miljøvisioner 

Miljøvisionerne for Vesthimmerlands Gymnasium & HF er elever, lærere og 
øvrigt personales programerklæring om de værdier, der stræbes efter og 
arbejdes for, samt hvordan de pågældende værdier realiseres.  

Alle elever, lærere og øvrigt personale på Vesthimmerlands Gymnasium & 
HF skal opnå viden om miljø og bæredygtighed med henblik på at mindske 
det globale klimafodspor. Med udgangspunkt i den enkelte person, klasser 
samt VHG som samlet institution skal der fokuseres på mindre såvel som 
større tiltag, der kan medvirke til at fremme den enkeltes forståelse af, 
indsigt i samt refleksion over miljø- og bæredygtighedsproblematikker på 
lokalt, nationalt og globalt plan.  

Realisering af miljøvisionerne skal ske dels i den daglige undervisning 
gennem forløb med fokus på miljø og bæredygtighed, dels ved særlige 
tiltag, og dels ved efterlevelse af de ”10 små skridt”, der giver anvisning på 
daglige handlinger til nedbringelse af den enkeltes aftryk på miljøet.  

Miljørådet, Vesthimmerlands Gymnasium & HF 

 



Miljøtiltag – konkrete fokuspunkter i skoleåret 2014-2015  

1. 10 små skidt 
2. Informationsskærm om miljøtilstanden på VHG samt aktuelle 

aktiviteter 
3. Bæredygtig VHG vandflaske 
4. Bæredygtigt bestik i kantinen 
5. Affaldssortering 
6. Grønt klasseværelse 

 

Miljørådet har gennemført de fem første målsætninger, mens den 
sjette målsætning er det store punkt på dagsordenen i skoleåret 2015-
2016. Arbejdet er allerede i fuld gang, og ved at søge om optagelse i 
miljørådet på VHG får du mulighed for at gøre din indflydelse 
gældende.  

 

 

10 små skridt – udarbejdet af eleverne i miljørådet 

1. Sluk for strømmen (lys, stikdåser, mv.) 

2. Genbrug vandflasker eller aflever dem i flaskekassen   

3. Sorter affald i affaldsspande til papir hhv. alm. affald 

4. Overvej behov for stort eller lille skyl på toilettet 

5. Spar på papiret på toilettet 

6. Undgå at printe eller print på begge sider af papiret 

7. Spar på vandet (i stedet for at hælde time gammelt vand ud, drik det 

inden genopfyldning) 

8. Anvend madkasser (undgå sølvpapir) 

9. Undgå at lade bilen stå i tomgang pga. opvarmning (tag ekstra tøj på) 

10. Anvend offentlig transport eller samkørsel 

 

 



 

 

"VHG Blaffern" 

Nyt tiltag på Vesthimmerlands Gymnasium & 
HF - og et resultat af de "10 små skridt": For at 
mindske CO2 udledningen og gøre transport til 
og fra VHG mere bæredygtigt har Grønt Flag 
Grøn Gymnasieskole i samarbejde med 
elevrådet udviklet "VHG Blaffern". Siden er for 
alle på VHG, som har brug for eller kan tilbyde 
samkørsel. Har du brug for et lift, eller har du 
en plads i overskud, så find "VHG Blaffern" på 
Facebook: ww.facebook.com/VHGBlaffern 

 

Kom med i VHGs miljøråd! 

I september 2014 deltog alle elever og lærere på VHG i fællestime om 
Grønt Flag Grøn Gymnasieskole. Elevernes brainstorm over miljø og 
bæredygtighed er hele fundamentet for arbejdet med GFGG på VHG.  

Alle elever på første årgang får nu chancen for at være med. I uge 35 
(24.-28. august) får alle klasser besøg af en elev og en lærer fra 
miljørådet, der vil fortælle om arbejdet med Grønt Flag Grøn 
Gymnasieskole. Har du lyst til at være med i miljørådet på VHG, skal du 
sende en ansøgning til groentflag@vhim-gym.dk senest den 15. 
september 2015. I ansøgningen skal du skrive, hvorfor du er 
interesseret i at være med. Elever, der deltager i miljørådet, modtager 
et bevis på deltagelsen sammen med studenterbeviset.  

Spørgsmål? Kontakt Anne Becher (ab@vhim-gym.dk), Karsten 
Hessellund (He@vhim-gym.dk), Signe Ougaard (Ou@vhim-gym.dk) 
eller Solveig Uhrenholt Bigum (SB@vhim-gym.dk). 
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