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Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak
De fem folkehøgskolestyrene (FHSR, NKF, FHF, IF og IKF) anerkjenner at vi befinner oss i en 
klimakrise som krever akutt handling. Vi ønsker å inspirere alle folkehøgskolene til økt innsats 
for å nå FNs 17 bærekraftsmål, med særlig vekt på mål 13 om å stoppe klimaendringer og 4.7 
om utdanning for bærekraftig utvikling, gjennom noen felles mål: 

• Innen 2030: Skolene reduserer klimagassutslipp med 40 prosent (med utgangspunkt i 
2020) med særlig sikte på å redusere folkehøgskolenes flyreiser der dette ikke er en naturlig 
del av undervisningen.

• Skoleårene 2020-23: Skolene har bærekraftig utvikling som sentralt tema for sin 
selvevaluering i løpet av tre år.

• Innen 2021: Skolene bruker aktivt Globalvettreglene i planlegging av studieturer og annet 
globalt engasjement i skolens regi.

• Alle skoler utarbeider en årlig lokal klimaplan og strategi for å nå bærekraftmålene.

• Styrene vil legge til rette for at den enkelte skole finner gode løsninger.

• Folkehøgskolerådet henstilles til å dele ut en bærekraftspris til en av folkehøgskolene fra og 
med Rektormøtet i januar 2021. Det bør tas sikte på å gjøre dette årlig.
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Bærekraftig utvikling som sentralt tema i 
selvevalueringen 2020-2023

• ENTEN: Bærekraftig utvikling som hovedtema i alle år fra 2020 -2023.

• ELLER: Bærekraftig utvikling som undertema alle år fra 2020-2023.



DISPOSISJON AV RAPPORTEN UT FRA TILSKUDDSBREVET: 

Prosedyre for 
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• Plan, rutiner og 
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Bærekraftig utvikling som sentralt tema i 
selvevalueringen 2020-2023

• ENTEN: Bærekraftig utvikling som hovedtema i alle år fra 2020 -2023.

• ELLER: Bærekraftig utvikling som undertema alle år fra 2020-2023.

• I begge tilfeller kan man velge ut hvilke områder innenfor bærekraftig utvikling man 
ønsker å jobbe med, gjerne relatert til mål i klimaplan og områder for utslippskutt. 

• Velg gjerne områder som er motiverende for ansatte og elever  - som man 
opplever det er gøy og inspirerende å jobbe med. 

• Kobling til skolens verdigrunnlag kan oppleves som mer forpliktende.



BÆREKRAFTMATRISEN



BÆREKRAFTMATRISEN
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Mange myter om 
vegetarmat

Hvordan kan vi endre 
holdningene elever og 
ansatte har til 
vegetarmat? 

Kartlegging av 
elevers holdninger 
til vegetarmat

«Awesome onsdag» -
vegetarmiddag

Ny spørre-
undersøkelse, 
dybdeintervju og 
refleksjon av 
erfaringene fra 
tiltaket.

Lært og lurt:
✓ Valgfrihet er viktig.
✓ Elevene på skolen 

reagerer ikke 
positivt på 
overraskelser.

✓ God informasjon er 
viktig.

✓ Uvitenhet skaper 
frykt. 

✓ Neste aksjon bør 
være en valgfri 
aktivitet.

✓ Informere i god tid
✓ Gi elevene full 

oversikt over hva de 
deltar på.

«Awesome 
Veggies»



Foredrag av 
Framtiden i våre 
hender

Ny spørreundersøkelse
Ca. 9/10 svarte at de kunne 
tenke seg å spise mer 
vegetarmat etter kurset.

Konklusjon og refleksjon:

Gjennom frivillige kurs, 
treffende foredrag og 
god informasjon kan vi 
endre holdninger elever 
og ansatte har til 
vegetarmat.

- Neste aksjon bør 
være en valgfri 
aktivitet.
- Informere i god tid.
- Gi elevene full 
oversikt over hva de 
deltar på.



Ressurser og erfaringsdeling

• Webinar om Bærekraftvedtaket: Torsdag 26. mars 2020 kl. 09:30 – 11:30.

• Ressursgruppa vil prøve å lage en ressursbank for Bærekraftvedtaket. Inntil videre, 
bruk gjerne IUs ressursbank: www.folkehogskoleradet.no/internasjonalt-utvalg-
ressursbank

• Kartlegging av folkehøgskolene

• Del gjerne erfaringer, tips, råd, ønsker etc. med Ressursgruppa for oppfølging av 
Bærekraftvedtaket: brita@folkehogskole.no, ok@folkehogskole.no, 
gunnar@ikf.no

http://www.folkehogskoleradet.no/internasjonalt-utvalg-ressursbank
mailto:brita@folkehogskole.no
mailto:ok@folkehogskole.no
mailto:gunnar@ikf.no




Arbeid i temagrupper:

• Årets tema

• Hva fungerer godt i arbeidet med selvevalueringen, og hvorfor?

• På hvilke områder kan dere bli bedre?



Gruppeinndeling:

Gruppe 1: Bærekraft - klima og miljø:

Arbeiderbevegelsen, Fana (2), Valdres, 

Agder, Rønningen

Gruppe 2: Bærekraft - sosialpedagogikk:

Ringerike, Lundheim, Haugetun, 

Kristiansand, Jeløy(2)

Gruppe 3:  Pedagogikk:

Åsane, Hurdal Verk, Danvik, Setesdal

Gruppe 4: Psykisk helse:

Bømlo, Idrettskolen Numedal, Seljord

Gruppe 5: Sosialpedagogikk:

Sagavoll, Solborg, Sandefjord, Sunnfjord

Gruppe 6: Diverse

Toneheim, Buskerud, Hallingdal, Evje, 


