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Velkommen

Nettmøteregler; 

-Skru av lyd

-Dere kan stille spørsmål i chatten

-Setter også av tid mot slutten for spørsmål

• Kurset vil tas opp og legges ut sammen med presentasjonen på nettsiden.

• Spørsmål om gjennomgangen i dag rettes til Jan Vogt; e-post; jan.vogt@totalmiljo.no

• Spørsmål ellers kan rettes til Brita Phuthi hos Folkehøgskolerådet; brita@folkehogskole.no

• Bruk denne siden til hjelp; https://www.folkehogskoleradet.no/berekraftvedtak-
klimagassutslipp

mailto:jan.vogt@totalmiljo.no
mailto:brita@folkehogskole.no
https://www.folkehogskoleradet.no/berekraftvedtak-klimagassutslipp
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Bakgrunn

14 600 tonn

2019



10. Har skolen redusert flyreiser der dette ikke er en naturlig del av undervisningen?

Mål 1:

Innen 2030: Skolene reduserer klimagassutslipp med 40 prosent (med utgangspunkt i 2019) med særlig sikte på å redusere folkehøgskolenes flyreiser der dette ikke er en 
naturlig del av undervisningen.

Kartlegging: Folkehøgskolenes oppfølging av bærekraftvedtaket
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11. Har skolen gjort andre tiltak for å redusere klimagassutslipp med 40% inne 2030?

Kartlegging: Folkehøgskolenes oppfølging av bærekraftvedtaket
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Klimarapportering folkehøgskoler

- Benytter Stiftelsen Miljøfyrtårn sitt  
verktøy (www.miljofyrtarn.no)

- FHR har fått gjort egne tilpasninger

- Det vil være flere områder dere ikke   
trenger å rapportere på

NB: Rapporteringen er et individuelt verktøy 
for den enkelte skole!

Frist for levering er 1. april
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Hva er Miljøfyrtårn?

Et anerkjent og effektivt 
verktøy for sertifisering og 
miljøledelse, som hjelper 

virksomheter å skape 
konkurransefortrinn av 

bærekraft.
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MILJØLEDELSE

Miljørutiner etableres 
- Energi, avfall, innkjøp, transport, 
rapportering

Miljø-rutiner integreres og følges opp i HMS-
systemet

• Årlig klima og miljørapportering 
• Resertifisering hvert 3. år*
• Krav om forbedring

Miljøfyrtårn er miljøledelse!
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Folkehøgskolen skal 

kun rapportere for 

egen drift

Dvs 33 uker

Klimarapportering folkehøgskoler
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65 % av 

folkehøgskolene 

har levert 

klimarapporten

(52 skoler)

To flere enn 2019

Klimarapportering folkehøgskoler 2020
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Totalt klimagassregnskap 2020

10 395 tonn CO2

(Mer enn en halvering 

siden 2019)



1414

Funn fra klimaregnskapet 2020

Tilsvarende 2 tonn per person

Snitt per skole- 254 tonn

(fra 11 tonn- 1350 tonn)
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Klimarapportering 2021
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Logg dere gjerne inn nå, slik 

at dere kan se i praksis når 

innrapporteringen 

gjennomgås
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Klikk her 
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Opprette klima og miljørapport 2021

1

3

2

Klikk her;
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Rapporteringsverktøyet



2020

Integrert veiledning (bruk dette)

Spørsmål fra Folkehøgskolerådet: 

Antall dager med vegetarmiddager pr. skoleår 

Regnes som antall dager vegetarmåltider ble 

servert som middag i skoleårets 33 uker. Gjelder 

antall dager med vegetarmiddag for alle 

elevene, altså ikke alle dagens måltider eller 

antall porsjoner servert. 
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Rapportering (utfylling)

Fyll ut antall årsverk og 

Spesielt viktig; elever + ansatte
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Skal kun fylles ut av de Folkehøgskoler som 

er Miljøfyrtårnsertifiserte

Arbeidsmiljø
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Innkjøp (denne er 2-delt)

DEL 1

Gjelder kun for 

Miljøfyrtårn-

sertifiserte 

Folkehøgskoler
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Innkjøp forts

Regnes som antall dager der vegetarmåltid 

ble servert som middag i skoleårets 33 uker 

(ikke antall porsjoner servert) 

Oppgi antall type Fairtrade-merkede 

produkter skolen kjøper inn. Kaffe telles som 

ett produkt, te som et annet etc.

Spørsmål fra Folkehøgskolerådet: 

Antall dager med vegetarmiddager pr. skoleår 

Regnes som antall dager vegetarmåltider ble servert som 

middag i skoleårets 33 uker. Gjelder antall dager med 

vegetarmiddag for alle elevene, altså ikke alle dagens 

måltider eller antall porsjoner servert. 
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Bærekraftig mat

• Det ble servert 2529 vegetarmåltider i 2020
- Et snitt på 49 måltider per skole (41)

• Det ble kjøpt inn i snitt 3,67 fairtrade merket 
produkt per skole (2,33)

• Mange skoler er opptatt av å servere sunn 
mat laget fra bunnen av 
(økologisk/kortreist/egenprodusert)
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• Industriell matproduksjon står for inntil 

halvparten av klimagassutslippene

Mat- en glemt klimautfordring
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Ressursbruk

Mange Folkehøgskoler har stort fokus på 

• Redesign

• Gjenbruk/reparasjon

• Kreativt ombruk
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Energiforbruk

Fyll ut skolens energibruk basert på 

de energikilder dere har (33 uker)

+ Antall kvm oppvarmet areal
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Kartlegge 
folkehøgskolers 
alternative 
energikilder. 
Innregnes ikke i 
totalt forbruk, men 
for statistikk!

Energi fortsetter
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Energibruk

Ca 92 % fra elektrisitet

Noen få skoler har rapportert på 

oljeforbruk

4 skoler har rapportert alternativ energi

Energibruk utgjør 32% av 

klimaregnskapet 

(22% i 2019)
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Transport (Del 1- egne kjøretøy)

1. Fossile/El-bil kjøretøy i 

driften 

(leaset, eid og 

kjøregodtgjørelse)

Det må beregnes samlet 

drivstofforbruk

Evt andre fremkomstmidler 

basert på drivstoff (båt, 

traktor, gressklipper etc)
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For å regne om km til 
kWh kan man bruke en 
omregning på 1,5-2 Kwh
per mil

Forbruk El-bil og fossilt

Samlet antall liter 
drivstoff på egne 
kjøretøy + evt
kjøregodtgjørelse
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Hvordan beregne samlet drivstofforbruk
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Transport (del 2- ekstern transport)

Samlet «ekstern» 

transport (buss, båt, fly 

etc)

NB: eget regneark for 

Folkehøyskolene

VIKTIG! 

Bruk informasjon 

i infoboblene
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Bruk dette regnearket 

for å summere ekstern 

transport
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Et regneark for hver av de 

ulike aktuelle 

transportalternativene
Mengden skal oppgis  

tonn
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Eksempel flyreiser!
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Hva betyr en flyreise!

5933 km x 0,214 kg CO2

= 

1269 kg (1,3 tonn)
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De enkelte 

beregningene fra 

regnearket legges 

inn her 
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Samlepost for Co2 utslipp (reiser)

Her skal dere legge inn totalt 

klimautslipp fra reisevirksomheten 

deres (fra regnearket)

11
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Transport 2020 (innkjøpte tjenester)
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Fordeling reisemåte

Buss 119,11

Hurtigbåt 133,51

Ferge 25,65

Tog 40,75

Fly 7293,24

Transport 7600 tonn

62 % 

(76 i 2019)
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Avfall

Dere skal 

rapportere på ulike 

avfallstyper som 

kildesorteres.

Viktig at det rapporteres på 

restavfall (usortert avfall)
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Hvordan finne avfallsmengder

1. Rapport fra renovatør

2. Egen beregning basert på 
beholderstørrelser (volum)

3. Egen veieperiode (vekt)
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Avfall (tilleggsspørsmål)

Dere skal  

rapportere på 

matsvinn

Veiledning; For å regne ut antall kilo matsvinn 

for skoleåret anbefales det at man måler 2-3 

ulike uker i skoleåret, regner ut gjennomsnittet 

for disse og ganger med 33 skoleuker. 

Matsvinn er spiselig mat som ble kastet.
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Eksempel på skjema matsvinn
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Resterende 

del av 

rapporten er 

valgfritt
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Levere klimarapporten
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Hvordan finne klimaregnskapet



5050

Hvordan finne klimaregnskapet
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Oppsett klimaregnskap

2020 resultatet
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VGS/Folkehøyskole
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Spørsmål?

Spørsmål til dagens gjennomgang ☺

For spørsmål om arbeidet videre;

• Spørsmål om gjennomgangen i dag kan rettes til Jan Vogt; tlf: 99614391 e-post; 
jan.vogt@totalmiljo.no

• Spørsmål ellers kan rettes til Brita Phuthi hos Folkehøgskolerådet; 
brita@folkehogskole.no

mailto:jan.vogt@totalmiljo.no
mailto:Phuthi-brita@folkehogskole.no
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Takk for i dag og lykke til!


