
Grøn Fredag Konkurrence 2017 

Kom med jeres grønne idéer!                       
Deltag i Grøn Fredag Konkurrencen 2017 for elever i Svendborg Kommune. 
Vinderne af den bedste grønne idé kåres til Grøn Fredag d. 9. juni 2017 kl. 12.30 på 
Torvet i Svendborg.

Vi lever i en tid med store klimaforandringer og på alle niveauer, skal vi forebygge og til-
passe os de nye forhold. Der er brug for endnu mere lokal inspiration til at skubbe på ud-
viklingen og den kan komme fra jer!  
Vi vil meget gerne se hvad i har gjort, eller drømmer om at gøre, der gavner miljøet.*   
Indsend en kort film (max. 2 min.) med jeres bedste grønne idéer til at løse udfordringer 
indenfor de 4 Grøn Fredags temaer.
Idéerne kan være både højt-flyvende og lav-praktiske og ingen idé er for lille, eller for stor.  
Vi glæder os til at modtage jeres smittende grønne idéer på film og give dem videre, som 
inspiration til at skabe en mere bæredygtig udvikling i kommunen!  

Grøn Fredag Temaer 2017:  
Vand – f.eks. Lokal håndtering af regnvand, vandbesparelser eller stormflodssikring... 
Grøn energi - f.eks. el- og varmebesparelser, vedvarende energikilder...  
Ressourcer / Affald - f.eks. sortering/genbrug, upcycling og vugge til vugge design... 
Transport - f.eks. fælleskørsel, transport uden brug af fossil brændsel, lokal varer... 

Hvem kan deltage: 
Alle klassetrin på alle grundskoler i Svendborg Kommune kan indsende idéer. 
Indsend i hhv. indskolings-, mellemtrin eller udskolingskategori. 

Hvad lægger vi vægt på ? 

• Inspirerende grønne idéer, der er nemme at lave for andre. 
• Film der smitter og giver andre lyst til at gøre det samme som jer. 

Præmier: 
De 3 mest inspirerende film vinder flotte pengepræmier til klassen, sponsoreret af Vand og 
Affald. 

Indskolingspræmie: 1.000 kr.  
Mellemtrinspræmie: 1.000 kr.  
Udskolingspræmie: 1.000 kr. 
  
Deadline:  
Indsend film til konkurrencen senest d. 19. maj 2017  
Send til Klima- og energikoordinator, Charlotte V. McAinsh på mail:  charlotte.vester-
lund.mcainsh@svendborg.dk ,  

mailto:charlotte.vesterlund.mcainsh@svendborg.dk


Skriv i emnefelt: “Grøn Fredag Konkurrence 2017” 
Skriv i mail: Skolens navn, elevernes navne/klasse samt lærerkontaktinfo - mail og tele-
fonnummer - så vi kan kontakte jer direkte, hvis i bliver nominerede til en præmie.  

Filmlængde:  
Max. 2 minutter. 

Hvor bliver filmene vist ?  
Indsendte film bliver vist på svendborg.dk/klimaogenergi, vandogaffald.dk og på sociale 
medier.  
Dommerpanel: 
Niels Christian Nielsen, projektleder, Go2Green 
Hanne Klit, konsulent, Vand og Affald 
Karsten Juncher, udvikler, Upfind.dk 
Charlotte V. McAinsh, klima-og energikoordinator, Svendborg Kommune 

Hvis du / I har spørgsmål, så kontakt endelig: 
Klima-og energikoordinator i Svendborg Kommune:  
Charlotte V. McAinsh på direkte tlf.nr. 6223 3427 
eller mail til: charlotte.vesterlund.mcainsh@svendborg.dk 

* Vis og brug det Grønne Flag!  
Skoler med Grønt Flag / Grønne klasser: 
I må meget gerne vise, hvad i har gjort for at få det Grønne Flag! Indsend film med de 
idéer og tiltag i allerede har sat igang på skolen, for at blive Grønt Flag Grøn Skole eller 
blive Grøn Klasse. Filmene skal kunne relatere til årets fire Grøn Fredag temaer.  

Skoler der gerne vil have Grønt Flag eller Grønne klasser:  
Brug Grøn Fredag Konkurrencen til at tage hul på et eller flere af de 4 krav Friluftsrådet 
stiller for at få Grønt Flag:  

 1. “Undersøgelse af et klimarelateret tema”. Vælg et af temaerne Vand, Grøn Energi, 
Ressourcer/Affald og Transport. 

 2.  “Kom ud af skolen” . Tag til Grøn Fredag. 
 3. “Gør noget” . Lav en grøn aktivitet på Grøn Fredag, der kan inspirere andre. 
 4. “Informér og involvér” omverden om og i jeres idéer på Grøn Fredag  

Skoler der ikke pt. har Grønt Flag Grøn Skole som mål:  
Indsend meget gerne jeres bæredygtige ideer og tiltag til konkurrencen.  
Det er ikke et krav at være Grønt Flag Grøn Skole for at deltage på Grøn Fredag eller i 
konkurrencen.  



Se mere om Grønt Flag Grøn Skole undervisningsprogrammet på www.groentflag.dk    
Se mere om Grøn Fredag 2017 på svemdborg.dk/klimaogenergi 


