
 

VEILEDNINGSSKRIV: Klimaregnskapsskjema for folkehøgskolene 2021 
 
I oktober 2019 vedtok alle styrene i de fem folkehøgskoleorganisasjonene (FHSR, NKF, FHF, IF og IKF) et felles 
vedtak om bærekraft for folkehøgskolene, senere kalt bærekraftvedtaket. Ett av målene i vedtaket er å 
redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, med utgangspunkt i 2019. Det var kun et fåtall av 
landets folkehøgskoler som målte klimagassutslipp i 2019, og folkehøgskoleorganisasjonene inngikk derfor et 
samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn og Vestlandsforsking for å utvikle et klima- og miljøregnskapsskjema 
tilpasset folkehøgskolene.  
 
Det er viktig at man leser gjennom dette skrivet før man begynner å fylle ut skjemaet. 
 
Kategorier i klima- og miljøregnskapsskjemaet 
Skjemaet bygger på det eksisterende regnskapsskjemaet 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 gi oss omregningsfaktorene til 
tilleggsspørsmålene, og begrunnelsene for disse. Grunnlagsnotatet fra Vestlandsforsking finnes på 
www.folkehogskoleradet.no/berekraftvedtak-klimagassutslipp. Her følger en kort gjennomgang av hva 
folkehøgskolene må være oppmerksomme på når skjemaet for klimaregnskapet skal fylles ut.  

 
Husk å lese alle de blå tekstene i klimaregnskapsskjemaet! Vi viser også til veiledningsvideoen, som er å 
finne her: www.folkehogskoleradet.no/berekraftvedtak-klimagassutslipp.  

Innledning: 
Skolene fører opp utslipp for de 33 ukene med ordinær folkehøgskoledrift, altså ikke sommerdriften. 
Dette fordi vi da kan få et reelt gjennomsnittsresultat for folkehøgskoleåret. Vi måler utslipp for 2021. 

Arbeidsmiljø: 
Dette trenger folkehøgskolene IKKE å fylle ut (kun skoler som er Miljøfyrtårnsertifisert).  

Innkjøp: 
Her finnes fire tilleggsspørsmål som går på bærekraftig mat, Fairtrade-produkter og gjenbruk/bruktkjøp. 

Avfall: 
Her er tilleggsspørsmål om matsvinn. Vi rapporterer på 2021, men her kan skoler som rapporterer for 
første gang, gjøre målinger i 2022 og justere dette opp mot elevtall for 2021. 

Transport: 
Her har vi lagt til flere typer transportmidler, da det er viktig å differensiere mellom f.eks. fly og tog. Det 
finnes informasjon om hvordan man skal regne ut totale utslipp i hver informasjonsboble. Vi har også 
utviklet et Excel-ark for utregning av transportutslipp, slik at dette blir enklere for skolene.  
NB: For at tallene på disse tilleggsspørsmålene skal komme med i det totale utslippet på transport, MÅ 
alle utslipp fra tilleggsspørsmålene legges sammen og skrives inn (i tonn CO2) i feltet «CO2-utslipp fra 
flyreiser» under «Tjenestereiser».  
Slik skjemaet er i dag blir det ikke differensiert mellom de ulike transportmidlene i grafen man får når 
skjemaet er levert (alle transportmidler vises som «fly»), men vil framkomme som konkrete tall i selve 
skjemaet, og gir skolene mulighet til å sammenligne reisevirksomheten sin fra år til år. 
Reiser til/fra jobb etc. er nye felt hos Miljøfyrtårn, og frivillig å fylle ut. 
 

Gjennomførte tiltak & Handlingsplan med mål: 
Disse trenger folkehøgskolene IKKE å fylle ut (kun skoler som er Miljøfyrtårnsertifisert).  
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