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Kære elever, lærere, teknisk personale og ledelse på Ryomgaard Realskole  
 
Friluftsrådet har hermed den glæde at kunne tildele jer Det Grønne Flag for jeres arbejde med 
Grøn Skole-programmet i skoleåret 2021/2022. I har arbejdet flot med mange forskellige 
temaer, hvor I bl.a. har skabt en grøn vision med fokus på, at alle børn og unge skal blive 
aktive medborgere, der tager hånd om vores natur og miljø. I ønsker, at eleverne skal komme 
i besiddelse af kompetencer, der gør dem i stand til selv at tænke løsningsorienteret. De unge 
skal uddannes til at have evnerne og lysten til at tænke og arbejde innovativt i et 
klimamæssigt perspektiv.     
 
Med udgangspunkt i jeres grønne vision, har de grønne initiativer også været at finde på 
skolen og i undervisningen. I har blandt andet lavet en kampagne om at nedsætte 
strømforbruget i klasserne, drøftet hvordan I kan reducere jeres materialeforbrug, samt 
samarbejdet med Ree Park. I undervisningen har I blandt andet arbejdet med spiselige urter 
og grøntsager, arbejdet med biodiversitet på biotopforbedrede områder, samt arbejdet med 
FN’s verdensmål og strømforbruget.      
 
Vi har gennemlæst jeres Grønt Flag-rapport, der dokumenterer, at I har indfriet de syv trin. I 
har nu ret til at flage med Det Grønne Flag i 12 måneder.  
 
Når I holder fejring og flaghejsningen, opfordrer vi jer til at invitere jeres borgmester og lokale 
Friluftsråd med. Vi har orienteret jeres borgmester om tildelingen af flaget. Det lokale 
Friluftsråd kan kontaktes på oestjylland@friluftsraadet.dk.  
 
I Friluftsrådet glæder vi 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 altid velkomne til at 
henvende jer til Friluftsrådets sekretariat på groentflag@friluftsraadet.dk. 
 
Tillykke med flaget! 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Mette Lyngs Ferrum 
Konsulent 
mlf@friluftsraadet.dk / Tlf. 24 63 40 56 
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