
Magnus Köpman, LHU-koordinator och lärare, hissar LIFE School-flaggan tillsammans med Therese Rosenblad och Sara Jansson
från LIFE Academy.
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Sundsta-Älvkullegymnasiet är Sveriges
första LIFE School

Sundsta-Älvkullegymnasiet har nu utsetts till Sveriges första och världens
tredje LIFE School. Certifieringen är ett bevis på att skolan arbetar med och
för en hållbar utveckling.

LIFE Academy har utvecklat konceptet LIFE Schools för att underlätta för
skolor att integrera hållbar utveckling i undervisningen och skolvardagen
genom att engagera ledning, lärare, skolpersonal och elever. Certifieringen är



ett bevis på att skolan arbetar med och för en hållbar utveckling.

Sundsta-Älvkullegymnasiet samarbetar med LIFE Academy och har nu utsetts
till Sveriges första LIFE School. Än så länge finns LIFE Schools även i Uganda
och i Thailand, och fler skolor är på gång.

”Bevis på hög kvalitet”
Daniel Skålerud är gymnasiechef på Sundsta-Älvkullegymnasiet.

- Vi har under de senaste åren arbetat målmedvetet med lärande för hållbar
utveckling. Ljungbergsfonden har gett oss möjlighet att ha delfinansierade
projektledare som systematiskt arbetat med att utveckla verksamheten. Att vi
nu genom samarbetet med LIFE Academy blir Sveriges första LIFE School är
verkligen ett bevis på att det vi gör håller en hög kvalitet samtidigt som vi
måste fortsätta att utveckla vår verksamhet, säger Daniel Skålerud.

"Oerhört stolta"
Sara Jansson är Project Manager & Sustainability Coordinator på LIFE
Academy.

- Samarbetet med Sundsta-Älvkullegymnasiet är väldigt roligt och givande
även för oss då det ger oss möjlighet att hela tiden utveckla konceptet.
Tanken med LIFE Schools som certifiering är att det fungerar som ett
sammanhållande paraply för alla delar av en skolas hållbarhetsarbete och
därför är det viktigt att ramverket är flexibelt och anpassas till varje enskild
skola. Vi är otroligt stolta över att nu kunna se frukterna av det arbete vi har
gjort under det gånga året och ser fram emot att fortsätta fördjupa och
bredda hållbarhetsarbetet tillsammans med Sundsta-Älvkullegymnasiet
framöver, säger Sara Jansson.

För mer information kontakta:
Daniel Skålerud, gymnasiechef, 070-580 66 37
Magnus Köpman, LHU-koordinator och lärare biologi/kemi, 070-001 03 17
Johan Windfäll, LHU-koordinator och lärare matte/fysik, 070-001 03 10
Sara Jansson, LIFE Academy, 072-324 11 50
David Falk, kommunikatör gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen,
076-11 88 290 


