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Grön Flagg mest lämpad vid certifiering av gymnasieskola 
 

Den största miljöaspekten som förekommer på gymnasieskolor med teoretisk 
verksamhet är användning av energi vid uppvärmning av dess lokaler. En 
miljöutredning i samband med ett examensarbete på Åbyskolans gymnasium i 
Klippans kommun visar på detta. För att minska energiförbrukningen krävs det 
ett stort engagemang från både skolans personal och elever. Skolverkets mål för 
gymnasieskolor inom hållbar utveckling, lokala miljömål och studier från 
Energimyndigheten gällande skolors miljöpåverkan har studerats. 
Miljöcertifieringen Grön Flagg valdes ut som mest lämpad att certifiera 
Åbyskolan efter, baserat på resultaten i examensarbetet. 
 
Eftersom en skola fungerar som en typ av kontorsverksamhet är det främst 
energiförbrukning vid uppvärmning som utgör största delen av verksamhetens 
miljöaspekter. Det finns flera vinster med att energieffektivisera sin verksamhet, inte 
bara i form av minskad miljöpåverkan utan även i form av ekonomiska besparingar. 
Det huvudsakliga syftet med miljöcertifiering är ständig förbättring av verksamhetens 
miljöprestanda. 
 
Under ett examensarbete som utfördes vid Lunds Universitet genomfördes en 
miljöutredning på Klippans gymnasium, avgränsat på de teoretiska utbildningsdelarna 
under Åbyskolan. Syftet med en miljöutredning är att definiera en verksamhets 
miljöaspekter. Eftersom skolan inte var certifierad enligt något miljöledningssystem 
när examensarbetet skrevs, var målet med miljöutredningen att den skulle ligga till 
grund för ett inledande arbete mot att certifiera skolan enligt riktlinjerna för antingen 
ISO 14001 eller Grön Flagg.  
 
ISO 14001 är ett miljöledningssystem som har stort fokus på miljöaspekter och 
miljölagstiftning. Grön Flagg riktar sig specifikt till skolor och dess huvudfokus är att 
integrera eleverna i skolans miljöarbete. Skolverkets uppsatta mål för gymnasieskolor 
inom hållbar utveckling och lokala miljöprogram i Klippans kommun studerades, 
vilket lade grunden för vilka miljömål som skulle kunna sättas upp på Åbyskolan. 
Sedan studerades olika undersökningar som genomförts av Energimyndigheten 
gällande skolors miljöpåverkan. 
 
Resultaten av examensarbetet visar att Grön Flagg är den mest lämpade certifieringen 
för Åbyskolans verksamhet, eftersom den engagerar eleverna och ger dem inflytande 
över skolans miljöarbete. ISO 14001 är för omfattande och lägger stort fokus på 
miljöaspekter och miljölagstiftning, vilket blir överflödigt med tanke på Åbyskolans 
förhållandevis låga miljöpåverkan. Grön Flagg är tillräckligt heltäckande för att 
initiera arbetet med miljöfrågor och utbilda eleverna i hållbar utveckling. 
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