
 

  

 
 

 

 

 

Folkehøgskolene  

Folkehøgskoleorganisasjonene                                       FHSR-rundskriv 01/20 

Folkehøgskolebladene Oslo 5. februar 2020 

 

 

 

 

Oppfølging av Bærekraftvedtaket – måling av klimagassutslipp 
 

Vi viser til FHSR-rundskriv 17/19 om oppfølging av Bærekraftvedtaket sendt i desember 2019. 

 

Ressursgruppa for oppfølging av Bærekraftvedtaket (Brita Phuthi, Gunnar Birkeland og Øyvind 

Krabberød), jobber nå med å få ferdig utviklet et klimaregnskapsskjema som folkehøgskolene kan 

bruke for å måle utslipp. Da det er mange forhold som skal være med i ett slikt regnskap, må det 

påberegnes noe mer tid før skjemaet er klart, men vi sender i dette skrivet ut informasjon om hvordan 

vi ser for oss at dette skal gjøres. 

 

Klimaregnskap: 

 

a) Vi har gjort en avtale med et ledende firma innen klimaregnskap i Norge om å få bruke deres 

klimaregnskap til samtlige folkehøgskoler. Dette får vi til en veldig god pris, kun kr. 1000,- pr. 

skole, som skolene dekker selv. Klimaregnskapet leveres av Stiftelsen Miljøfyrtårn, men det er 

viktig for oss og stiftelsen å presisere at dette ikke er en sertifisering av skoler, kun et 

regnskap for klimagassutslipp. Det er i dag ca. 6500 virksomheter 

(bedrifter/skoler/organisasjoner etc.) som benytter dette klimaregnskapet, deriblant seks 

folkehøgskoler.  

 

b) Dette klimaregnskapet dekker de fem områdene vi ønsker å måle; strøm, vann, transport, 

avfall og forbruk, men det er noen av områdene som ikke er detaljerte nok. Ressursgruppa 

jobber derfor nå med å få inn flere måleområder på transport, forbruk og mat. 

Folkehøgskoleorganisasjonene dekker de merkostnadene det er å legge til flere måleområder i 

klimaregnskapet.  

 

c) Når vi først skal måle alle folkehøgskolene i Norge, er vi opptatt av at vi får målinger som er 

relevante for folkehøgskolenes virksomhet og som kan motivere til endringer i mer 

bærekraftig retning. Vi er derfor også i dialog med Vestlandsforskning som vil kunne gi oss 

mer konkrete tall og omregninger på de måleområdene vi vil legge til i klimaregnskapet. 

 

d) Vi minner om at denne felles målingen av alle folkehøgskolene er viktig for å ha en 

basismåling, som vi skal måle oss med i 2025 og i 2030. Hver skole vil kunne få tilgang til 

egne resultater, men folkehøgskoleorganisasjonene er opptatt av de totale resultatene for alle 

folkehøgskolene.  

 

e) Dersom folkehøgskoler ønsker, kan man kjøpe tilgang til klimaregnskapet årlig, slik at man 

ser sin egen skoles utvikling fra år til år. Skolene står selvsagt fritt til å bruke andre tilbydere 

av klimaregnskap i tillegg/utenom de felles målingene, men vi vil sterkt oppfordre samtlige 

folkehøgskoler til å benytte seg av klimaregnskapet vi nå utvikler, slik at vi har mulighet til å 

se den totale utviklingen til folkehøgskolene i Norge.   



 

f) Når klimaregnskapsskjemaet sendes ut til folkehøgskolene vil det følge med 

veiledningsvideoer. Folkehøgskoler som ønsker veiledning utover dette, kan selv leie inn en 

konsulent. Mer informasjon om dette blir sendt sammen med klimaregnskapsskjemaet, som vi 

forventer skal være klart innen 1. mars 2020.  

 

 

Ellers vil vi minne om webinaret om Bærekraftvedtaket med tips til hvordan man kan følge opp de 

ulike punktene på egen skole for kommende skoleår. Webinaret arrangeres 26. mars kl. 09:30 – 11:30.  

 

Ressursgruppa jobber videre med å se på muligheten for å lage en ressursbank for Bærekraftvedtaket. 

Foreløpig kan vi henvise til IUs ressursbank med deltakende undervisningsopplegg og f.eks. 

www.miljofyrtarn.no/miljotips/. 

 

Vi minner også om Instagramkampanjen #fhsforbærekraftsmålene. Det er fullt mulig å bli med selv 

om man ikke har blitt utfordret, noe som trengs om flest mulig skal få sjansen til å bli med 

inneværende år. Det er viktig at rektor fronter kampanjen, da vi trenger tydelige ledere som går foran 

som gode eksempler. Les mer om kampanjen på www.folkehogskoleradet.no/iu-instagramkampanje. 

Det er også fint å bruke emneknaggen når bilder som er relatert til bærekraftsmålene legges ut.  

 

For spørsmål kontakt Brita Phuthi, koordinator i ressursgruppa for oppfølging av Bærekraftvedtaket, 

brita@folkehogskole.no.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Med hilsen for Folkehøgskolerådet 

 
 

 

Gunnar Birkeland /s/ Christian Tynning Bjørnø /s/ 

leder daglig leder 
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