
Grøn skole-konkurrence 

Kære TKer 

Som annonceret på PR-mødet, vil skolens grønne råd afholde en konkurrence for skolens klasser for at 

markere, at skolen er kommet med i projekt ”Grønt flag – grøn gymnasieskole”.  

Vi vil bede TKere om at afholde en klassens time senest i uge 43, hvor eleverne får 45-60 minutter til at 

udarbejde en brainstorm og komme med ideer til øvrige konkurrencebidrag. (Seneste afholdelse af klassens 

time er altså udskudt til efter efterårsferien – i stedet for, som annonceret, i uge 40-41) 

Konkurrencens tema er: ”Hvordan gør vi Skive Gymnasium og HF grønnere?” 

Der konkurreres klassevis i tre kategorier: 

- Brainstorm: Eleverne laver en liste over tiltag og forslag, som fx. kan medføre en besparelse på 

ressourcer – vand, el, varme el. lign. Det kan være forhold på skolen, der foreslås ændret, eller det 

kan være ændret adfærd i hjemmet, eller måske påvirkning af omgivelserne til at ændre adfærd. 

Klassen afleverer brainstormen til TK efter klassens time – alternativt mailer den til 

atk@skivegym.dk. TK afleverer eventuelt papir-brainstorm i ATKs dueslag. 

- Plakat: Eleverne udarbejder en eller flere plakater, som opfordrer/påvirker folk til at ændre adfærd 

– altså til at spare på ressourcer, agere ”grønnere” el. lign. Udarbejdes af klassen i tiden efter 

klassens time. 

- Youtube-film: I stedet for at udarbejde en plakat, produceres en lille film, som uploades på 

youtube. Udarbejdes af klassen i tiden efter klassens time. Linket til filmen sendes til 

atk@skivegym.dk  

Deadline for indlevering af plakat og youtube-klip er fredag d. 4-11 kl. 14. 

Hovedpræmie (vinderen af én af kategorierne) :  En times bowling for vinderklassen 

Præmie til vinderne af de øvrige kategorier: Klassekage 

 

Venlig hilsen 

Det grønne råd/ATK – skriv til atk@skivegym.dk, hvis du har spørgsmål. 

 

Tidsplan: 

4-10: Eleverne introduceres til konkurrencen på fælles forum 

Uge 40-43: TK/teams afholder klassens time, hvor der udarbejdes brainstorm. 

4-11 kl. 14: Deadline for aflevering af plakat og upload af filmklip. 
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