Vägen mot Grön Flagg
- för Ystads kommuns skolor och förskolor

Kretslopp

Närmiljö
Livstil & Hälsa

Konsumtion

Klimat & Energi

Vattenresurser

Kemikalier

En åtgärd i linje med Ystads kommuns miljöprogram

Redan idag görs mycket i linje med Grön Flagg
- men hur syns arbetet och hur går vi vidare?
Marietorps naturskola

I vårt arbete har vi möjlighet att
träffa många skolor och förskolor.
Vi kan bidra i arbetet genom att:
• Vara skolans/förskolans kontakt
med Håll Sverige Rent
• Inspirera och engagera
• Bidra vid uppstart av arbetet med
allt från handlingsplaner till dokumentation av arbetet
• Anordna workshops
• Genomföra utbildning/temadagar
• Stimulera via hemsidan

Avdelningen för strategiskt
miljöarbete

Avdelningen för strategiskt miljöarbete kan bidra i arbetet genom
att föreläsa och visa:
• Hur klimatförändringen påverkar
vårt samhälle, hur vi kan bromsa
uppvärmningen samt hur samhället kan anpassas till ett förändrat
klimat.
• Kommunens naturreservat och
arbetet med rörligt friluftsliv och
allemansrätt.
• Hur vi kan ta hänsyn till miljöoch sociala förhållanden med vårt
levnadssätt.

•
•

•

Hur man kan påverka olika nivåer
av samhället och beslutsfattare.
Mätningar av luft- och vattenkvalitet i kommunen och hur
resultatet påverkar oss samt hur
vi påverkar resultatet.
Hållbar samhällsplanering med
stadens ekosystemtjänster, transporter och sociala aspekter.

I avdelningen ingår kommunens energi- och klimatrådgivare.

VA-enheten

Kom på studiebesök hos oss:
Vattenverket (från åk 2)
Där får ni:
• Information och visning av hur
grundvattenproduktion fungerar
• Rundvandring på vattenverket
Reningsverket (från åk 4)
Där får ni veta mer om:
• Hur VA syns i staden
• Miljöfarliga ämnen i allt från mat
och kläder till hygienartiklar och
byggmaterial som vi omger oss
med
• Hur fungerande avloppsreningsverk är avgörande för kvaliteten
på de vatten som finns i vår omgivning, exempelvis Östersjön

Avfallsenheten

Kan bidra i arbetet genom att tillhandahålla:
• Informationsmaterial
• Sorteringsvägledning
• Tipsa om pedagogiskt material
från olika åldersinriktade sajter
• Tips på praktiska aktiviteter
• Arbetet med avfallshierkin, hållbar konsumtion och avfallsminimering
• Informationsföreläsningar för
pedagoger

Sysav

Sysav erbjuder studiebesök på anläggningen i Norra Hamnen, Malmö, till
alla skolor i ägarkommunerna i södra
Skåne.
Skolverksamheten vänder sig till
årskurserna 4-9 och gymnasiet. De
erbjuder också fortbildning om
avfall, miljö och hållbar utveckling
till pedagoger. Kontakta dem för mer
information.

Folkhälsostrateg barn & unga

Kan bidra i arbetet genom att
föreläsa om:
• Hur våra levnadsvanor påverkar
miljön och det omvända hur omgivningen påverkar vår hälsa
• Hur vi främjar hälsa och förebygger ohälsa

Kost och lokalvårdsavdelningen
Kan bidrar i arbetet genom att
berätta:
• Hur vi tillsammans kan jobba för
att minska vårt matsvinn
• Vilka ekologiska livsmedel vi har
på vårt avtal
• Vad klimatsmarta måltider innebär
• Anordna aktiviteter knutet kring
grön flagg tillsammans med
barn/elever och pedagoger
• Hur de städmetoder vi använder bidrar till minskad kemisk
användning

Fairtrade City kommun

En diplomering till kommuner som
engagerar sig för etisk konsumtion.
• Föreläsning om Fairtrade

I Ystads kommun finns många olika verksamheter som arbetar med miljöfrågor på
olika sätt. I denna folder har vi sammanställt ett axplock av det arbete som görs och
som vi tror kan vara av intresse i arbetet med Grön Flaggs olika tema på skolor och
förskolor.

Kontakta oss gärna!

Marietorps Naturskola
Caroline Persson & Hans Nilsson Dahlin, Utomhuspedagoger
Samordnare av Grön Flagg
Tfn: 0709-91 70 46
e-post: marietorpsnaturskola@ystad.se
Avdelningen för strategiskt miljöarbete
Mona Ohlsson Skoog, Miljö- och klimatstrateg
Tfn: 0411-57 72 17
e-post: mona.skoog@ystad.se
Avfallsenheten
Lotte Nilsson, Miljöstrateg
Tfn: 0411-57 70 86
e-post: lotte.nilsson@ystad.se
Avloppsverket & vattenverket
Sanna Nilsson, Processingenjör
Tfn: 0411-57 71 53, e-post: sanna.nilsson@ystad.se
Peter Svensson, Driftingenjör
Tfn: 0708-460003 , e-post: peter.svensson@ystad.se
Kultur och utbildning
Alexandra Hansson, Folkhälsostrateg
Tfn: 0411-57 79 77, e-post: alexandra.hansson@ystad.se
Kost och lokalvårdsavdelningen
Marie Balksäter, Enhetschef kost
Tfn: 0411-57 72 28, e-post: marie.balksater@ystad.se
Håll Sverige Rent: www.hsr.se
Sysav: www.sysav.se

