Grønt Flagg – miljøregler for Luhr skole
Forsøpling, avfall og kildesortering, og kompostering
-

Vi gjennomfører kildesortering for elever og ansatte
Søppeldunkene brukes
Elever rydder uteområdet ukentlig for søppel
Gjennomfører vårryddeaksjon i mai

Energi og strømsparing
-

Slå av lys når vi forlater klasserommet, alle rom på skolen slåes av automatisk når det
ikke er bevegelse.

Forbruk, samfunnsansvar og bærekraft
-

Lærerne må kopiere mindre.
Bruk matboks, ikke matpapir og bruk plastpose til frukt flere ganger.
Spis opp maten din hver dag, ikke last den i søpla.
Vi bruker glass i stedet for plastkrus.

Naturen, skog og biologisk mangfold
-

Vi er varsomme og forstyrrer ikke dyr i området når vi er på tur.
Passe på naturen rundt oss.
Vi rydder både vårt eget rot og andres – som ikke hører hjemme i naturen.
Søppelet skal tas med hjem til skolen og kastes der
Vi brekker ikke friske greier. Naturmaterialer til formingsaktiviteter finner vi på
bakken.
Det skal ikke vises at vi har brukt skogen. Vi er gjester i naturen.
Vi skal la insektene være i fred, og passer ekstra godt på humlene.
Vi sørger for at amfibiene på Luhr skole har det godt, og vedlikeholder
salamanderdammen og området rundt.

Inneklima og skolemiljø
-

Ingen kaster søppel på skolegården eller i naturen. Vi kaster søpla på riktig sted.
Alle rydder sin egen garderobeplass.
Alle har ansvar for å ha det ryddig på plassen sin.
Alle viser respekt for andres eiendeler.
Vi passer på tingene våre.

Sunt kosthold og fysisk aktivitet
-

Vi legger til rette for fysisk aktivitet i friminuttet, skolen har «Trivselsledere» som
igangsetter aktiviteter og leker.
Vi arrangerer ulike turer i skog og nærmiljø.
Mat og helse-klassene lager sunn mat.
Elevene får frukt på SFO hver dag.
Elevene kan bestille skolefrukt hver dag.
Vi legger til rette for å gå og sykle til skolen, skolen har egen trafikkplan og er med i
«Aktive barn – tryggere skolevei».
Elevene bruker hjelm når sykkel brukes i skoleaktivitet.
Alle må vaske hendene før de spiser.

Vann
-

Vi lar ikke vannet renne lenger enn nødvendig ved håndvask.
Vi vanner bare plen og planter når det er nødvendig.
Alle barna har sin egen vannflaske som de kan drikke av dersom de blir tørste.

Friluftsliv og naturopplevelser, uteskole
-

Vi skal ta hensyn til naturen.
Klær etter vær når vi skal på tur.
Vi kaster ikke søppel i naturen. Vi rydder etter oss på tur.
Kniv, sag og øks må brukes på en ordentlig måte.
Å gå til skolen er miljøvennlig.
Elever og lærere skal lære naturvettregler.

Transport
-

Vi oppfordrer alle som kan, til å gå eller sykle til skolen.
Ansatte går og sykler til jobb så langt det er mulig.
Vi snakker sammen om trafikkregler.
Alle elevene snakker med foreldrene sine om tomgangskjøring og vi setter opp skilt
utenfor skolen.
Skolen har egen plan for trafikkopplæring.

