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Bærekraftvedtaket – utfylling av skjema for måling av klimagassutslipp
Vi viser til FHSR-rundskriv 5/20 om skjema for måling av klimagassutslipp fra mars 2020.
Som informert om i slutten av mars, ble utsending av innlogging til klimaregnskapsskjema for
folkehøgskolene utsatt pga. av unntakssituasjonen med coronaviruset. Skjemaet er klart og
ferdig utviklet, og vi ser nå at det er hensiktsmessig å sende ut innloggingsinformasjonen, da
noen skoler har kapasitet til å starte arbeidet med å fylle ut klimaregnskapet for 2019.
Samtidig er det skoler som ikke kan starte dette arbeidet før senere, og vi har derfor satt
fristen til å fylle ut skjemaet til 15. september 2020.
Målet er at vi nå sammen og samtidig gjør jobben med å kartlegge klimaregnskapet til alle
folkehøgskolene i Norge for 2019. Så er målet i Bærekraftvedtaket at vi skal redusere
klimagassutslippene til folkehøgskolene med 40 % innen 2030.
Klimaregnskapsskjemaet folkehøgskolene får tilgang til bygger på det eksisterende skjemaet
som virksomheter tilknyttet Stiftelsen Miljøfyrtårn anvender. Noen kategorier trenger
folkehøgskolene ikke å svare på, samtidig er nye spørsmål lagt til i eksisterende kategorier.
Vestlandsforsking fikk oppdraget med å levere omregningsfaktorene til tilleggsspørsmålene,
og begrunnelsene for disse. Det er viktig å presisere at folkehøgskolene ikke er i en prosess
for å bli Miljøfyrtårnsertifisert når man fyller ut det tilpassede klimaregnskapsskjemaet for
folkehøgskolene. Skoler som eventuelt ønsker å bli sertifisert må kontakte Stiftelsen
Miljøfyrtårn direkte.
Når et klimaregnskapsskjema skal videreutvikles er det mange avveininger som må tas. Disse
har folkehøgskoleorganisasjonene tatt i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn og
Vestlandsforsking. Noen folkehøgskoler har også vært referanseskoler i noen av
avveiningene. De største endringene er gjort under kategorien «transport», som er en viktig
utslippskategori for mange folkehøgskoler. Vi har derfor lagt til transportmidlene tog, buss,
skip/hurtigruten og hurtigbåt, som ikke var i det eksisterende skjemaet. I tillegg har vi valgt å
inkludere en mer detaljert og nyansert måling av flyreisene.
Under følger viktig informasjon om innlogging og utfylling av klimaregnskapsskjemaet:
•
Det er vesentlig at man leser det vedlagte veiledningsskrivet før man begynner å
fylle ut klimaregnskapsskjemaet.
•
Vi har opprettet en egen nettside med informasjon om klimaregnskapsskjemaet:
https://www.folkehogskoleradet.no/berekraftvedtak-klimagassutslipp. Her finnes
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bl.a. en veiledningsvideo som bør ses før man starter å fylle ut skjemaet.
I løpet av de neste dagene vil alle folkehøgskolene få en e-post fra Stiftelsen
Miljøfyrtårn med innloggingsinformasjon. Her vil det være en innloggingslenke
som er aktiv i 24 timer. Denne e-posten sendes til rektor ved alle folkehøgskolene.
Vær obs på at når man åpner lenken, så setter man inn e-postadressen og klikker
på «Glemt passord»-funksjonen. Man får da en ny e-post med ny lenke som tar
deg til en side hvor man lager passordet.
Når man logger inn første gang, blir man bedt om å godkjenne brukervilkårene til
Miljøfyrtårn. Vær obs på å ikke legge inn sensitive personopplysninger i
klimaregnskapsskjemaet.
Alle skolene ligger nå inne med organisasjonsnummer 123456789 og 1 årsverk.
Dette endres ved å trykke «endre» under fanen «detaljer» på skolens startside.
Hver skole faktureres med kr. 1000 for tilgang til klimaregnskapsskjemaet, noe
som er en svært rimelig pris (se FHSR-rundskriv 5/20). Når skjemaet er ferdig
utfylt og levert vil skolen ha tilgang til sin egen klima- og miljørapport. Skolen kan
da hente ut tall og grafer om sin egen virksomhet, og bruke dette slik det er
hensiktsmessig for skolen.
De mest omfattende tilleggsspørsmålene i skjemaet handler om transportutslipp.
Vi har laget et Excel-skjema som kan være nyttig i kartlegging av utslipp pr.
linje/fag. Det kan være god hjelp om elever kan bistå i denne kartleggingen og
vedlagt er derfor et elevopplegg på dette (se nettsiden, kulepunkt 2).
Dersom skolen opplever at det trengs veiledning utover informasjonen som er
tilgjengelig på nettsiden vi har laget (se andre kulepunkt), kan skolen gjerne
kontakte en Miljøfyrtårnkonsulent for bistand. Skolen dekker selv eventuelle
konsulentkostnader.
Administrator og kontaktperson hos Folkehøgskolekontoret for
klimaregnskapsskjemaet er Ressursgruppa for oppfølging av Bærekraftvedtaket
ved Brita Phuthi, internasjonal rådgiver i Folkehøgskolerådet. Av praktiske
grunner har administrator tilgang til alle folkehøgskolenes sider, men vil bare gå
inn på en skoles side når skolen ber om det, f.eks. for å gi en konsulent tilgang til
skolens side.

Det er første gangen at alle folkehøgskolene måler klimagassutslipp og det vil helt sikkert
dukke opp spørsmål underveis. Vi vil da prøve å samle opp disse spørsmålene og legge ut
svar på nettsiden (se andre kulepunkt). Husk å først sjekke veiledningsskrivet og
veiledningsvideoen(e) før du sender eventuelle spørsmål til brita@folkehogskole.no.
Vi gleder oss over at vi nå gjør denne målingen av klimagassutslipp for 2019 sammen som
skoleslag, og på den måten synliggjør for oss selv og omverden at vi tar klimaproblematikken
på alvor!
Lykke til med utfylling av klimaregnskapet!
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