
 

 
 
 

 

 
 
Miljøråd – hvordan nedsætter man sådan et? Her er hvad vi i august 2010  gjor-
de på AGS / Alssundgymnasiet Sønderborg… 

Birthe Zimmermann, Alssundgymnasiet, Sønderborg 

 
 

 

 

Nedsættelse af miljørådet - hvordan gør man lige det? 

Et af kravene i Grøn Gymnasieskoles krav, at skolen nedsætter et miljøråd. Men hvordan gør man lige 
det? Vi valgte at spørge eleverne og gik til elevrådet: Hvis elevrådet ville støtte ideen om at synliggøre 
skolens mangeårige arbejde med uddannelse for bæredygtig udvikling ville også kolleger engagere sig i 
arbejdet: Eleverne var straks med på ideen, tog ansvar, gjorde udvalget åbent for alle og indkaldte snart 
til ugentlige møder! 

Visioner 

Gymnasiets bygninger er fra 1980, bygget på Sønderborgs gamle losseplads og fra starten bygget efter 
bæredygtige principper og bl.a. udstyret med et jordvarmeanlæg med 14 km rør under fodboldbanens 
grønne græs. Anlægget måtte imidlertid udfases i 2000 og blev erstattet af kommunal fjernvarme. Kun-
ne energi være årets tema? Kunne drømmen om at genetablere jordvarmeanlægget bære? Kunne sko-
lens mange skrå tage udnyttes og forsyne skolen med strøm fra solceller?  

 

Miljørådet startede med seks piger og to 
(kvindelige) lærere, men blev gradvist ud-
videt med flere medlemmer, herunder en 
enkelt dreng… 

Sønderborgs borgmester, Aase Ny-
gaard, ved Grønt Flag Skole plakaten 
med det første røde æble 



 

 
 

 

Skolens flade tage indgår i et lille forsøgsprojekt om ”grønne tage” som opsuger regnvand og reducerer 
mængden af afstrømningsvand – kunne vi udbygge det grønne tagareal og lave en egentlig tagbotanisk 
have?  

Eller kunne vi lave en natursti med små opgaver eller forklaringer og føre elever og gæster rundt til sko-
lens mange grønne områder? Ideerne var mange; pedeller, kantinepersonale, rektor og ledelse blev 
hentet ind ad hoc til møder, hvor de enkelte punkter skulle uddybes. Dog er visioner et og realiteter 
noget andet.  

 

Miljørådets medlemmer vælger ”affald” som tema og etablerer papirindsamling  

Konkrete tiltag 

Miljørådets nuværende formand fik en aftale i stand med lokale spejdere om at aftage skolens affalds-
papir. Så hurtigt blev årets tema ”affald”. Eleverne satte kasser op i alle lokaler og tømte dem regel-
mæssigt. For kolleger var det oplagt at støtte miljørådet ved at inddrage temaet i undervisningen i en-
keltfaglige og tværfaglige sammenhænge. Der blev udarbejdet undervisningsmateriale om cigaretskod 
som miljøproblem, der blev aflagt besøg på genbrugspladser og rensningsanlæg i et AT-projekt, der blev 
bygget skrammel-kunst i billedkunst, læst tekster og lavet Internetdialog. En samfundsfags-/ medieklas-
se indgik ved at  lave filmspots til Sønderborgs Project Zero  der arbejder på at gøre byen CO2-neutral i 
2030.  

Miljørådet ville gerne fortælle om deres arbejde og gjorde det med posters og udstilling i forbindelse 
med kurser på skolen og i forbindelse med Åbent hus. 

De indgik konkret i skolens internationale samarbejde med skoler i bl.a. UNESCO-netværket BSP (Baltic 
Sea Project) og planlagde og tog ansvar for afviklingen af  velfungerende workshops.   



 

 
 

 

 

Miljørådets formand og elevrådets formand hejser det første grønne flag, maj 2011  

Det er en erfaring, at ideer skal spire nedefra og gødes oppefra. Da vi pr. 1 november 2010 fik ny rektor, 
var det derfor oplagt at invitere ham med til Trier i april, hvor miljørådets workshops skulle afvikles. 
Han var stolt af det, han så. Det var derfor en festdag i maj 2011, da det første røde æble kunne sættes 
på plakaten ”Vi er en Grønt Flag Skole” og det første grønne flag hejses! 
 

  
   
 

 

Rektor Per Møller med det første 
grønne flag 


