Fortbildning för pedagoger och skolledning:

Skapa och utveckla en hållbar skola
Stiftelsen Håll Sverige Rent arrangerar i Stockholm en kostnadsfri halvdag med föreläsning,
diskussion och konkreta tips för att skapa och lyfta engagemanget för miljö och hållbar utveckling
i den pedagogiska verksamheten. Fortbildningen vänder sig i första hand till ej Grön Flagg
certifierade verksamheter.
Tidpunkt:
Tisdag den 12 oktober, 13.00 – 16.30
Plats:
Medioteket, stora salen, Trekantsvägen 3, Liljehomen.
Målgrupp:
Grundskolor i Stockholm.
Maxantal:
40 deltagare, "först till kvarn".
Sista anmälningsdatum: Torsdag 16 september.
Ni bjuds på fika under eftermiddagen. Vid färre än 20 deltagare kan fortbildningen komma att
ställas in.

Program
1. Vad är hållbar utveckling? Vi diskuterar hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling
samt gör en gemensam vision.
2. Hur kan vi och varför ska vår skola arbeta med hållbar utveckling? Vi inspireras genom
att visa på verktyg och goda exempel från grundskolor. Vi kopplar dessa exempel till globala
utmaningar och styrdokument inom skolan.
3. Hur gör andra skolor? Vi ger exempel på hur skolor har arbetat med hållbar utveckling.
4. Hur går vi vidare med arbetet på vår skola? Vi gör en lista på vad vi vill gå vidare med.
Stöd från Håll Sverige Rent presenteras.

Anmälan
3–4 representanter från varje skola är välkomna på fortbildningen. Vi ser gärna att enhetschef,
rektor eller motsvarande deltar för större genomslagskraft i arbetet.
Anmäl er genom att maila till Sofia Erkes på Håll Sverige Rent: sofia.erkes@hsr.se (08 – 505 263
22). Ange skola, namn på deltagare samt mailadresser.
Döp mailet till ”Fortbildning GRSK 12 okt Sthlm”
Obs! Deltagare som uteblir från fortbildningen utan att ha avanmält sig
debiteras en avgift på 400 kr (avgiften ställs på aktuell skola).
Läs gärna om Stiftelsen Håll Sverige Rent och Grön Flagg på:
www.hsr.se/skola

Projektet delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens
nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling.
Vår vision är att Sverige ska bli världens renaste land.
Stiftelsen Håll Sverige Rent, Box 4155, 102 64 Stockholm.
Besöksadress: Högbergsgatan 44 Tel: 08-505 263 00 Fax: 08-505 263 01 www.hsr.se

