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Hva er Klimavis i 

ungdomsskolen? 

• Prosjektbasert undervisningsopplegg 

• Fokus på miljø, klima og samfunnsansvar 

• Gi ungdom kunnskap og la de selv reflektere og kommunisere 

• Kommunikasjon via videoblogg og deling på Facebook og YouTube 

• Produsere KlimAvis – et avisbilag til lokalavisa 

• KlimAvis i Arendal 2009, Hisøya ungdommskole (www.klimavis.no) 

 

 

http://www.klimavis.no/
http://www.klimavis.no/


Hvorfor prosjekt i 

ungdomsskolen? 

• Barn og unge involveres lite i arbeidet med lokalt planarbeid (eks. 

klimaarbeid og klima) 

• KlimaVis gir mulighet for at deres stemmer og synspunkter blir 

kommunisert og lyttet til 

• Kan vi få til en klimadialog mellom de folkevalgte og de unge? 

• Hvordan vil de unge knekke klimakoden og få oss til å handle 

klimasmart med en klimasmart adferd? 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.enebakk.kommune.no/GetFile.aspx/images/epii_id/891/epit_id/1&imgrefurl=http://www.enebakk.kommune.no/Modules/service.aspx?ObjectType=Service&Service.ID=410&Category.ID=693&usg=__YnQBh1wiejvyZpfYcTB431M5W34=&h=507&w=500&sz=200&hl=no&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=cKlgxb_4PYCTFM:&tbnh=131&tbnw=129&prev=/images?q=ungdom&hl=no&gbv=2&tbm=isch&ei=msiUTdHgEY-Sswaj9PXLCA


Hvorfor KlimaVis i Sarpsborg nå? 

 
• Sarpsborg kommune deltar i samarbeidsprosjektet Framtidens byer 

• Sarpsborg kommunes visjon: ”Foregangskommune for barn og unge” 

• Arbeid med planstrategi og rullering av kommuneplanens 

samfunnsdel 

• Rullering av kommunens klima- og energiplan høringsperiode (mars-

mai) 

• Barn og unge involveres lite i arbeidet med lokalt planarbeid  

• Målet er å gi det lokale arbeidet større fokus og oppmerksomhet 

• Øke kompetansen og engasjement blant innbyggerne 

 



Plansystemet i Sarpsborg kommune 

VISJON: 
Sarpsborg skal være 
en foregangskommune 
for barn og unge 

”Den røde tråden……” 



Hvordan har vi organisert 

prosjektet? 

 • Organiseres som et samarbeidsprosjekt hvor ulike aktører bidrar 

• Styres av Sarpsborg kommune  

• Bibliotek, Fylkeskommunen, Næringsliv 

• Skolen, lærere 

• Lokal avis - Sarpsborg Arbeiderblad 

• Teknisk og faglig tilrettelegging utføres av konsulent 

• 4-5 samlinger i klasserommet med faglig påfyll 

• Det etableres en prosjektgruppe i klasserommet (elevene måtte 

søke utlyste stillinger) 



Kruseløkka ungdomsskole, 9d 



Aktuelle tema 
• Fornuftig forbruker? Jeg, en forbruker? Sammenheng mellom forbruk 

og CO2 utslipp 

• Kjøtt og klima/mat og miljø. Sammenheng mellom kjøttproduksjon 

og CO2 utslipp 

• Lys og varme. Fjernvarme – helt fjernt? Hvordan lages fjernvarme i 

Sarpsborg? Hva slags energi erstatter fjernvarme? Earth hour, 

energisparing 

• Treig transport? Søppel eller sortering –  

samma det? 













http://kruselokka.klimavis.net/ 



Framdrift 
Aktivitet i klasserommet Tema og innhold Dato 

1. Oppstart i klassen Intro til prosjektet og 

klimautfordringene 

7. januar 

2. Samling nr. 2 Faglig påfyll – hva kan vi skrive 

om? 

Tips om skriving  

Innføring i nettløsningen 

Starte på en bloggpost/artikkel 

11. mars 

3. Samling nr. 3 Faglig påfyll, befaring? April ? 

4. Høringsuttalelse ? 5. mai 

5. Samling nr. 4 Faglig påfyll (etter behov) 

 

Mai ? 

 

6. KlimaAvis  KlimAvis – bilag til lokalavisa 

(SA) 

 

4. juni 

7. Evaluering – hva har vi lært? 6. juni 

 



Artikkel SA 15. mars 2011 





Så langt……  

erfaringer og resultat 

• Interesserte og positive ungdom, føler seg privilegerte 

• La ungdommene jobbe - resultatet blir kanskje ikke som forventet ? 

(Eks. høringsuttalelse til KE-plan) 

• Finansiering av avisa – var heldige i Sarpsborg! Gratis bilag i SA 

• Ungdom - medvirkning i planprosesser 

• Praktisk tilrettelegging er viktig! (PC, kamera, minnebrikker etc.) 

• Skole med nærhet til bibliotek 

• La ungdommen ta tak i det praktiske med en gang! Ikke for mye 

forelesningspreg 

• Redaktøransvar, kildekritikk m.m. 

• Viktig med dedikert prosjektleder – koordinering (skole, 

samarbeidsparter)  

 

 




