
 

 
 
 

 

 
 
Grønt Flag Grøn Skole og Børnekonventionen 

- Alle børn har ret til miljøundervisning 
 
Alle børn har ret til miljøundervisning. Det hævder Grønt Flag Grøn Skole. Der er to 
hovedargumenter for denne påstand.  
 
For det første berører miljøproblemer mere eller mindre direkte alle børn og unge. 
Derfor skal børn og unge ikke alene informeres om miljøspørgsmål, der berører 
dem – de skal også lære, hvordan de kan handle i forhold til de miljøproblemer, 
der berører dem. 
 
For det andet er børn og unge de kommende borgere i samfundet – dem, der skal 
træffe en lang række beslutninger om natur, miljø og bæredygtighed – både på det 
personlige plan, på fællesskabets plan og på det samfundsmæssige plan. 
 
Grundlaget for Grønt Flag Grøn Skole er De Forenede Nationers Børnekonvention. 
Konventionen understreger bl.a. at børn og unge er i stand til at forme og udtrykke 
deres egne synspunkter om forhold, der vedrører dem. 
 
De artikler, som fra Børnekonventionen, som Grønt Flag Grøn Skole frem for alt 
bygger på er artiklerne 12, 13, 24, 29 og 31. 
 
Artikel 12 
Børns ret til at give udtryk for deres synspunkter om forhold, der berører dem selv, 
og krav på at deres synspunkter respekteres i overensstemmelse med børnenes 
alder og modenhed. 
 
Artikel 13 
Artikel 13 handler om børnenes ret til at give udtryk for deres følelser og syns-
punkter, medmindre dette krænker andres rettigheder, national sikkerhed eller of-
fentlig orden, samt børnenes ret til at søge, modtage og videregive information. 
 
Artikel 24 
Børns ret til at opnå den højest mulige grad af sundhed og at have adgang til 
sundhedsydelser og lægehjælp med særlig vægt på forebyggende sundhedspleje. 
De fleste miljøspørgsmål handler i højeste grad om også om vores sundhed. 
 
Artikel 29 
Artiklen handler om, at uddannelse har til hensigt at forberede børn til et ansvarligt 
liv i et frit samfund i en ånd af forståelse, fred tolerance, ligestilling mellem kønne-
ne osv. samt udvikle respekt for det levende miljø. 
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Artikel 31 
Artiklen handler om børns ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative 
aktiviteter. Naturen er en vigtig 
 
Grønt Flag Grøn Skole hævder, at alle børn har ret til 

– et rent miljø, der ikke skader deres helbred 
– en rig natur med rige muligheder for oplevelser og friluftsliv 
– et sundt liv 
– plads til friluftsliv, der kan bidrage til deres fysiske og psykiske trivsel 
– at have indflydelse på deres egne livsbetingelser 
– at udvikle kompetencer, så de kan tage vare på deres eget og andres 

sundhed 
 
Læs Børnekonventionen på www.boerneraadet.dk 
 

http://www.boerneraadet.dk/

