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Miljøundervisning - visjon 

 

 

«Skolen skal bidra til - og være en del av - en bærekraftig 

utvikling» 

 

«Det skal merkes at du går på skole i en framtidens by» 

 

 



Behovet 

• Finnes mye materiell 

og verktøy 

 

• Mangler samordning 

 

• Hektisk skolehverdag 

 

• Tungt å «selge» 

direkte til rektor 

En stresset 
rektor med 

mange 
utfordringer 



• Oversikt / plan / ramme for 

miljøundervisning. 

(Detaljgrad må prosjektet 

finne ut av) 
 

• Pilotprosjekt(er) 
 

• Knyttet til kommunens øvrige 

mål satt i klimaplaner 
 

• Forankret i kunnskapsmål og 

læreplaner 
 

• Høy kvalitet 
 

• Flerfaglig 
 

• Lokal tilpasning 

 

En skikkelig glad 
rektor med tid til å 

planlegge.  
Evt en glad lærer. 

Vårt svar 



En glad byråd 
som oppfordrer 

byene til å bruke 
opplegget 

Vårt svar 

• Politiske vedtak om 
bærekraftig under-
visning i skoler i 
Framtidens byer. 

 

• Gir tyngde og økt 
gjennomføring 
(ikke bare ildsjeler) 
 

• Knyttes til mål om å feie 
for egen dør  
(f.eks miljøsertifisering)  

Tomas Moltu, Bergen 



Prosjekt  

Hvem?  Spesialkompetanse 

Miljøverndepartementet Prosjektansvarlig 

Enova Energi 

Naturfagsenteret Nasjonalt senter for utdanning i naturfag 

Loop og ForMat Avfall, gjenvinning, avfallsforebygging 

Stiftelsen Miljøfyrtårn Miljøsertifisering av skoler og barnehager. 

FEE /Grønt Flagg Miljøsertifisering av skoler og barnehager. 

Skolelaboratoriene Kursing av lærer i realfag 

Byene Barnehager og grunnskoler 

Fylkene…? Videregående skoler  

Næringsliv…?  Praktiske løsninger, opplæringsmuligheter 

Alle har tilknytning til Framtidens byer, 
eller passer godt inn.  



Eksisterende verktøy og materiell 

Verktøy Merknader 

Den naturlige 
skolesekken 

Prosjekt i regi av Miljøverndepartementet og 
Kunnskapsdepartementet. Bredt ressurssenter.  

Miljolare.no Drives av Naturfagsenteret. Ressurssenter. 
Mulighet for opplasting av resultater.  

Regnmakerskolen Fokus på energi og klima. Nettsiden er rettet mot 
barna. Fakta, aktiviteter, lærerveiledninger.  

Loop miljøskole Undervisningsopplegg for ulike alderstrinn. Fokus 
på avfall, gjenvinning, forebygging, forsøpling 

Sortere.no 
 

Verktøy for avfall, kildesortering mv. LOOP 
 

Lektor 2-ordningen Samarbeid med NHO om miljøopplæring i bedrifter.  

Idebanken.no Samling av gode eksempler.  

Å lage en full oversikt vil være del av prosjektet.  



Eksisterende strategier o.l. 

Program /strategi  

Kunnskapsdepartementet: strategi for utdanning for en 
bærekraftig utvikling 

FN:globalt utdanningstiår for bærekraftig utvikling.  
 

Balanseakten: nordisk kampanje som skal fremme utdanning for 
bærekraftig utvikling – spesielt mot folkehøgskoler mm. 

Allerede flere Framtidens byer som har satsinger på 
miljøundervisning.  

Å lage en full oversikt vil være del av prosjektet.  



To løp 

Identifisere 
behov.  

Oversikt over 
eksisterende 

opplegg  

Sette rammer og 

mål 
 

Rammeverk / 
opplegg skolene 

kan bruke 

Velge by(er) 
Byene velger 

skoler for 
pilot 

Ta i bruk 
metoder, 
verktøy 

Erfaringer, 
resultater 
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Overordnet planverk 

Pilotprosjekt 



Samarbeid 

 

• Hatt møte med en gruppe sentrale aktører 
 

• Vilje til samarbeid 
 

• Vil være utfordringer 
 

• Organisering, definere behov og løsninger blir sentral 

første fase  
 

 

 

 



Organisering 

• Ikke ferdig avklart:   

 

• Miljøverndepartementet eier 

• Referansegruppe 

• Avhengig av ressurser (økonomiske og personell) 

• Deltakende byer 
 



Sentrale prinsipper 

• Enklere for skolene 
 

• Høy kvalitet på miljøfaglig opplæring 
 

• Trygghet for at kunnskaps- og læringsmål nås 
 

• Flerfaglighet – miljø i alle fag 
 

• Knytte sammen liv og lære – feie for egen dør 
 

• Attraktivt for politisk ledelse ved å gi måloppnåelse 

på flere fronter 



Tentativ framdriftsplan  

 

Identifisere 

behov.  

Oversikt eksi-
sterende oppl. 

Sette rammer 

og mål 

Rammeverk / 
opplegg 

skolene kan 
bruke 

Strategi for 
spredning / 

implementering 

Velge 
by(er) for 

pilot 

Velge 
skole(r) for 

pilot 

Ta i bruk 
metoder, 
verktøy 

Evaluering, 
resultater. 
Spredning 

Høst 2011 Høst 2011 2012 

Høst 2011 Vår 2012 2012 2013 

2012-13 



Ønsker interesserte byer til pilot 

• Noe for din by? 

• Ta med hjem til undervisningsansvarlig og politikere 
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Utforming av plan 

• Noen i din by som ønsker å bidra?  

 



Kontakt fagkoordinator ved 

spørsmål eller hvis dere vil bidra 

 

Erik Høines 
erik@bergfald.no 

917 55 365 
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