
 

 

 

 

 

 

Miljørådsarbejdet på Thy- Mors HF og VUC 

Jytte Krogh og Helen Springall, Thy-Mors HF og VUC 

Artiklen giver flere eksempler på initiativer taget af miljørådet på Thy-Mors HF og VUC. Samtidig for-

tæller artiklen også om de udfordringer man står over for, fx når eleverne har fri på forskellige tids-

punkter. 

Til de nye skoleår på Thy-Mors HF og VUC er vi nu ved at forberede nogle ideer til, hvordan vi kan gøre 

skolen grønnere.   Hvis vi kigger tilbage på de sidste par år, er der nogle ting, som vi har lært af projek-

tet Grøn Gymnasieskole.  

 

 

 

Etablering af miljørådet 

På Thy-Mors HF & VUC har vi i de seneste to år prøvet at arbejde med bæredygtighed  ved at gøre sko-

len og undervisningen grønnere - med større eller mindre held!  Nogle lærere og rektoren blev fanget af 

konceptet i 2009, og vi fik etableret et miljøråd.  Kursisterne til miljørådet blev udpeget af skolens kur-

sistråd.  Miljørådet bestod af skolens pedel, kantinebestyreren, rektoren, kursister og nogle få lærere.  I 

sidste skoleår har vores arbejde gået ud på at inddrage kursisterne i at planlægge bestemte miljøevents 

sådan som en grøncafe og ’bæredygtig shopping’. Disse events blev til for at skabe større bevidstgørel-

se hos kursisterne og lærerne om at tænke ”grønt”.   

 

 



 

 

 

 

Grøn Cafe - økologiske smoothies, saft og øl 

Der var på skolen en  ’Fredagscafe’ tradition sådan, at der kunne dannes et godt ungdomsmiljø.  Kursi-

sterne i miljørådet mente at, der her kunne være en lejlighed til at skabe mere opmærksomhed om-

kring miljøspørgsmål samtidig med, at  vi hyggede os i cafeen.  Der blev lavet smoothies fra økologisk 

frugt og solgt økologisk saft og øl, samtidig med der blev afholdt en quiz om miljøspørgsmål.  Opbak-

ningen fra skolen var beskeden.  Der var omkring seks lærere og 14 kursister til stede, altså lidt flere en 

miljørådet selv, men miljørådet var i flertallet. 

Hvad lærte vi af det?  Dårligt tidspunkt?  Der skulle være mere til at tiltrække end bare øko-smoothies 

og en quiz?  Desværre fungerede fredagscafeen ikke så godt i forvejen, eftersom  kursisterne  på VUC 

har fri på forskellige tidspunkter om fredagen.  Vil vi gerne prøve igen i år?  

 Ja da! 

Bæredygtig shopping og ’upcycling’ 

Som et led i vores bestræbelse på at udvide grønskole-konceptet blev miljørådet enig om, at der skulle 

holdes en form for genbrugsudsalg på skolen, med det formål at gøre opmærksom på forbrugerismen.  

Efter vores erfaring fra grøncafe satsede vi mere på markedsføringen. Vi satte plakater op, og vi uddelte 

små sedler i til alle hold. Kursisterne var rigtige gode til, at aflevere deres gamle tøj, men de kom des-

værre ikke og handlede i genbrugsboden. Det var meget beskedent besøgt af både kursister og lærere, 

desværre. Den beskedne sum penge fra forløbet blev doneret til Verdensnaturfondens Klima kampag-

ne. Det resterende tøj blev afleveret hos Dansk Røde Kors genbrugsbutik i Thisted.    

 Med mere held har vi tidligere  organiseret en genbrugs fashion workshop, hvor kursister bragte en 

stak gammelt tøj, som de vil gerne lave om på, og hvor de fik vejledning og hjælp til at designe og sy 

”nyt” af gammelt.  Kursisterne præsenterede deres færdige “upcycled” tøj som senere blev udstillet i 

skolen.    Måske er design og “upcycling” mere tillokkende for kursister end genbrug. 

Design og bæredygtighed 

Det ser ud til, at design er en vigtig del af vores arbejde, da en seddel fra en kursist igennem en idéboks 

gav anledning til, at vores designhold skulle prøve at  lave om på vores affaldsadfærd på skolen.  De un-

dersøgte problemstillinger ved at interview pedellen, kursister og rengørings personale og derefter ud-

viklede holdet nye logoer til affaldsspandene i klasselokalerne, så det er tydeligt hvilke, der skal bruges 

til tørt papir og hvilke der er til andet affald.  

 

 


