
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Overvejelser i forbindelse med Miljørådet 
Betina Nyborg Thomsen, Thisted Gymnasium 

 

Miljørådet er en meget centralt del af et Grønt Flag projekt, bl.a. er miljørådet med til at planlægge 

skolens Grønt Flag aktiviteter, ligesom miljørådet, som det nok vigtigste, er spydspidsen mht. grønne 

tiltag i hverdagen på skolen. 

 

Artiklen fortæller om de mange gode ideer, men også om besværlighederne ved at få dem gennem-

ført. Ideerne spænder fra affaldsindsamling på skolen over plakatkonkurrence til samkørsel og Ope-

ration dagsværk. 

 

Miljørådets sammensætning 

Når miljørådet skal sammensættes kan der derfor være flere faktorer, der skal tænkes igennem. Fx hvor 

mange elever/lærere skal der være i rådet?  Hvordan skal disse vælges? Hvordan får vi flest muligt 

med? Kan eleverne sælge budskabet til de resterende elever? 

 

Først og fremmest mener jeg, at det selvfølgelig er vigtigt at få fat i nogle af de elever, der brænder for 

miljøsagen og er interesserede i at arbejde med at gøre skolen, til en Grøn skole. Disse elever findes 

helt sikkert på alle skoler, og de har rigtig mange idéer og forslag (visioner). 

 

Dernæst synes jeg, det er vigtigt at se på, om man også har elever med i rådet, der kan ”sælge budska-

bet” til resten af skolen. Der er kort sagt brug for elever, der kan ”komme ud over scenekanten” og som 

kan fange interessen blandt de(måske) skeptiske elever. Hvis der ikke i første omgang er sådanne elever 

i rådet, kan man overveje muligheden for at håndplukke et par stykker. Det kan jo sagtens være, at der 

er nogle, der ikke lige havde meldt sig i første omgang, men som faktisk godt kunne tænke sig at være 

med - samme tanker kan tænkes omkring valg af lærere til miljørådet! 

 

Visioner 

Min erfaring er, at eleverne (og lærerne) i miljørådet kan fremkomme med rigtig mange og gode visio-

ner. Det er vigtigt, at vælge nogle få emner ud, som man vil fokusere på i det aktuelle skoleår. Gem en-

delig nogle af idéerne til kommende år i stedet for at sætte for mange sejl i søen på én gang! Det er let-

tere at få nogle få projekter til at lykkes end det hele på en gang ☺. 

 

Der er mange ting, der spiller ind i forhold til, hvilke visioner der kan føres til handling. Det er f.eks. ikke 

sikkert, at det er muligt at dække taget med solceller eller, at der kan installeres automatiske lysslukke-

re i lokalerne, selvom miljørådet synes det vil være en god idé. Her må skolens tekniske personale tages 

med på råd og selvfølgelig skolens ledelse. 

 



 

 

 

 

I sidste ende er det jo skolens ledelse/bestyrelse, der afgør, hvad der kan lade sig gøre - både praktisk 

og økonomisk især hvis der er tale om store ændringer. Men der kan sagtens startes med små tiltag, 

der ikke er så omkostningsfulde eller kræver store arkitektoniske ændringer. 

 

Hvem skal føre visionerne fra tanke til handling? 

Når visionerne skal overgå fra vision til handling, er det vigtigt at finde frem til, hvem der skal have an-

svaret for denne proces. Hvad skal miljørådet have ansvaret for at udføre, og hvad skal sendes videre til 

andre?  

 

Det er vigtigt at eleverne bliver inddraget, men også at de magter, de opgaver de bliver stillet overfor – 

det kan være lidt af en balancegang at finde den rette cocktail. Derudover er det vigtigt at forsøge at 

fastholde elevernes engagement i arbejdet – det er nok det som er den sværeste opgave og jeg må 

desværre sige, at jeg ikke sidder med løsningen på denne udfordring. 

 

Miljørådets tiltag i skoleåret 2010/11 - Affaldsindsamling 

Miljørådet blev på det første møde enige om, at et sted, hvor vi let kunne gøre en indsats, var på ind-

samling af papir og flasker (dåser/plast og glasflasker). Især forventede vi, at der kunne samles en del 

flasker, da der dagligt smides mange flasker ud i skraldespandene i undervisningslokalerne.  

 

Motivationen var også, at de eventuelle pantpenge, der kunne indsamles, skulle gå til at gøre/købe no-

get til fælles glæde for eleverne. 

 

Vi forslog, at der blev indkøbt særskilte affaldsbeholdere til hhv. papir og flasker/dåser. Da disse af-

faldsbeholdere ikke var særligt dyre, kunne ledelsesrepræsentanten i miljørådet hurtigt sige god for 

denne investering, og der blev ret hurtigt indkøbt 3 grønne til papir og 2 blå til flasker/dåser. 

 

Miljørådet dekorerede beholderne med ”græs” i bunden for at signalere det grønne ☺, og eleverne 

præsenterede beholderne for skolens elever til en morgensamling, hvorefter de blev placeret rundt 

omkring på skolen. Papirbeholderne er placeret ved elevernes printere/kopimaskiner samt i pædago-

gisk værksted, og det fungerer fint; en stor del af det papir, der før endte i de almindelige skraldespan-

de kommer nu i papirbeholderen. 

 

Flaskebeholderne er placeret i forbindelse med fællesarealet/kantinen, men de er stadig ret tomme – 

de fleste elever smider stadig deres tomme (plast)flasker i skraldespanden i undervisningslokalerne, så 

her har vi en opgave i det kommende skoleår med igen at gøre opmærksom på genbrugsbeholderne. 

 

Konkurrence – Tænk Grønt 

For at gøre opmærksom på skolens deltagelse i Grønt Flag Grøn Gymnasieskole projektet, satte vi gang i 

en konkurrence blandt skolens elever og lærere med overskriften ”Tænk Grønt”. Vi lod produktkravene 

være ret åbne – alt var velkomment: plakater, slogans, jingles, sange, filmklip mm. Vi udlovede præmier 

til de 3 bedste indslag (biografbilletter). 

 

Konkurrencen blev sat i gang til en morgensamling, hvor der i forvejen var fokus på skolens deltagelse i 

Grønt Flag pilotprojektet, og et par eleverne fra miljørådet præsenterede konkurrencen med krav, 



 

 

 

 

deadline mm. Konkurrencen kørte over ca. 3 uger, hvor skolens lærere også blev opfordret til at hjælpe 

elevernes opfindsomme og kunstneriske evner på vej, men der indkom desværre ikke ret mange for-

slag. 

 

Vi valgte alligevel at præmiere to plakater, der blev sendt ind, da de rammer elevernes sprog og humor 

og sætter spørgsmålstegn ved hvordan vi opfører os i forhold til miljøet. 

 

                                                                          
 

 

Samkørsel 

Alle i miljørådet var ret begejstrede for forslaget om at lave en samkørsels-ordning for eleverne. De fle-

ste kunne se flere gevinster ved en sådan ordning: færre biler på P-pladsen, mindre udledning af  CO2, 

kørepenge til chaufføren, besparelse på busbilletten og på transporttiden til skole mm. Eleverne under-

søgte derfor i elevrådet, om der var interesse for en sådan ordning – det var der. 

 

Dernæst gik de i gang med at undersøge mulighederne for at lave en hjemmeside el. lign., hvor man 

kan melde sig til som hhv. chauffør og passager. Efter nogen tid enedes vi om, at Facebook vil være et 

fint sted med en sådan ”samkørsels-gruppe”. Vi blev enige om, at skolen ville oprette gruppen, så snart 

eleverne havde opstillet nogle enkle regler for brug af denne: seneste tidspunkt for indmelding af biler 

og antal pladser, seneste tidspunkt for passagerer at melde til, pris for at køre med (differentieret efter 

hvor langt man skal kører med) osv.  

 

Desværre kom eleverne ikke rigtig tilbage med noget brugbart, og de to elever der var sat på sagen tab-

te tilsyneladende interessen for arbejdet, hvorefter dette projekt blev sat i bero, da vi efterhånden var 

nået alt for langt hen i foråret. 

I det kommende skoleår vil vi dog forsøge os igen, og denne gang vil vi sætte meget tidligere i gang, så 

vi forhåbentlig kan starte en samkørsels-ordning senest til efterårsferien. 

 

Operation Dagsværk 



 

 

 

 

Thisted Gymnasium har et godt og frugtbart samarbejde med Nationalpark Thy. En af lærerne i miljørå-

det kom på den ide, at der kunne laves en Operation Dagsværks aktivitet i Nationalparken.  

Der blev lavet en aftale med Skov og Naturstyrelsen, således at vi kunne sende elever ud i Nationalpar-

ken og hjælpe med bl.a. bekæmpelse af bjergfyr, som breder sig til skade for andre mere eksotiske 

vækster i området. 

 

Ca. 40 elever fik dermed mulighed for at tilmelde sig denne aktivitet og på den måde tjene et dagsværk. 

Eleverne indtjente 10-11000 kr. til Operation Dagsværk. 

 

Da denne aktivitet var en stor succes, besluttede skolen, i samråd med miljøråd, pædagogisk råd og 

elevrådet, at ændre vores traditionelle aktivitetsdag (med idrætslignende aktiviteter/konkurrencer) til 

en skoleskovtur i Nationalparken, som i år skal løbe af stablen for første gang i begyndelsen af septem-

ber.  

 

Link til artikel m. billeder fra Nordjyske.dk: http://artikel fra nordjyske 

 

 

 
 


