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Kære elever, lærere og personale på Ryomgaard Realskole
Vi har hermed den glæde at kunne tildele jer Det Grønne Flag for jeres arbejde med temaet ”bæredygtigt
forbrug” i Grøn Skole-programmet. I har ret til at flage med Det Grønne Flag i 12 måneder. Vi har modtaget
og gennemlæst jeres rapport, der dokumenterer, at I har indfriet de internationale og nationale kriterier.
Under temaet ”bæredygtigt forbrug” har I arbejdet med vand, affald, energi, natur og klimaforandringer.
I løbet af skoleåret har I gennemført mange spændende aktiviteter. I har blandt andet arbejdet med danskernes vandforbrug, landbrugets forbrug og udfordringer i u-lande med at skaffe rent drikkevand. I forbindelse med jeres arbejde med affald, har I arbejdet med nudging, sortering af affald i klasserne, samt
genbrug af tøj og materialer. I har også arbejdet med vindenergi og i den forbindelse fået hjælp fra firmaet
Connected Wind Services, hvor I har bygget små vindmøller, som kan oplade mobiltelefoner.
I forbindelse med jeres arbejde med Grøn Skole-programmet har I besøgt Energimuseet ved Tange,
samt genbrugspladser og genbrugsbutikker. I har også været på besøg på Molslaboratoriet i Nationalpark Mols Bjerge.
I har gjort en forskel ved at arrangere affaldsindsamlinger på skolen. Derudover har I sået frøblandinger
fra Danmark Naturfredningsforening, plantet træer, samt bygget fuglekasser og insekthoteller, som er
blevet placeret rundt omkring på skolens område. I har også bygget et drivhus ud af genbrugsmaterialer
til jeres køkkenhave.
Jeres flotte arbejde har I formidlet via jeres facebookside og skolens hjemmeside. Alle jeres gode projekter
er blevet samlet i en klimaavis, som fortæller om jeres projekter, samt de udfordringer, vi står overfor i
verden.
Alt i alt har I udført et flot arbejde med temaet ”bæredygtigt forbrug”.
Flaget er vedlagt og vi har orienteret jeres bogmester om tildelingen af flaget, som I nu kan kontakte for
at få en aftale om dato for flaghejsning. Vi håber, I får en god og festlig fejring. Vi opfordrer jer til at
invitere jeres lokale friluftsråd til flaghejsningen. De kan kontaktes på oestjylland@friluftsraadet.dk.
Vi glæder os over jeres engagement og ser frem til at følge jeres miljømæssige og pædagogiske indsats i
de kommende skoleår under arbejdet med de næste temaer således, at skolen kan bibeholde Det Grønne
Flag.
Har I spørgsmål eller kommentarer til arbejdet med Grøn Skole, så er I velkomne til at henvende jer til
Friluftsrådets sekretariat på groentflag@friluftsraadet.dk.
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Tillykke med flaget!
Med venlig hilsen

Katrine Minddal
Konsulent
Tlf. 24 63 40 56
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