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Vedr. GrØnt Flag GrØn Gymnasieskole, VUC Syd, Sønderborg
Vi har hermed den glæde at kunne tildele jer Det GrØnne Flag for jeres arbejde med ?Bæredygtig Udvikling? i GrØnt Flag GrØn Gymnasieskole programmet. I har ret til at flage med

Det GrØnne Flag i 12 måneder. Vi har modtaget og agennemlæst jeres rapport, som doku-

menterer, at I har indfriet de internationale og nationale kriterier. Jeres *i5Øråd har udarbejdet en flot mi5Øvision, der Ønsker at bidrage til en udvikling, hvor VUC Syd er medskaber

af det miljØbevidste menneske. Jeres mål er at medarbejdere-og kursister b!iver aktive
medborgere, der kan tage hånd om naturen og miljØet. I ønske; ydermere at VUC Syd skal
være kendt for bæredygtighed og grønne omstillinger.

I jeres grØnne temauge om ?Bæredygtig Udvikling' lagde I vægt på social bæredygtighed i
forhold til flygtninge og plastikforurening. I den forbindelse har jeres elever produceret en
iBook om de problematikker, plastikaffaldet fØrer med sig. For eksempel de store "plastiks-

upper" i verdenshavene. Her har jeres elever arbejdet tværfagligt mecl forståelsen af kredsløb, fødekæder, konsekvenser og bioakkumulation. Ydermere har I besøgt SONFOR contai-

nerplads og indsamlet henkastet plast på flere strande. Alt i alt har I udført et rigtig flot
stykke arbejde med "Bæredygtig Udvikling?.

Vi glæder os over jeres engagement og håber, at jeres mi5Ømæssige og pædagogiske indsats
vil fortsætte i dette skoleår, således at gymnasiet kan bib-eholde Det GrØnne Flag.
Ønsker I Friluftsrådet repræsenteret ved flaghejsningen, kan I kontakte vores lokale kredsrepræsentant Per Jørgensen på fasan20@mail.d-k.
I kan nu kontakte jeres borgmester for at få en aftale om dato for fejring og flaghejsning. Vi
har meddelt borgmesteren, at I har modtaget Det GrØnne Flag.

Har I spørgsmål eller kommentarer til Grønt Flag-arbejdet, kan I henvende jer til Friluftsrådets
sekretariatet på groentflag@friluftsraadet.dk.

Tillykke med flaget!
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