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Bærekraftvedtaket – informasjon om frister og kurs vårsemesteret 2021
Vi viser til FHSR-rundskriv 13/19 «Historisk felles styrevedtak om bærekraftig utvikling i
folkehøgskolen», og sender her informasjon til skolene om frister og kurs knyttet til oppfølging
av målene i Bærekraftvedtaket for vårsemesteret 2021.
På oppdrag fra de fem folkehøgskoleorganisasjonene (FHSR, FHF, NKF, IF og IKF) jobber
ressursgruppa for oppfølging av Bærekraftvedtaket med å tilgjengeliggjøre materiale, arrangere
kurs og veiledning m.m. for å støtte skolene i å nå de fire målene i Bærekraftvedtaket
(www.folkehogskoleradet.no/berekraftvedtak). Her følger en oversikt over aktuelle frister og
kurs under vårsemesteret.
•

18. februar kl. 13:00 – 14:30:
Webinar om utfylling av klima- og miljørapport for 2020.
Følg lenke for påmelding (frist: 17.02): https://forms.gle/KoUWXHyexwe59Zp88

•

1. mars:
Frist for å nominere skoler til bærekraftsprisen. Prisen deles ut for første gang på
Rektormøtet i april i Trondheim. Se FHSR-rundskriv 22/20 for mer informasjon og
kriterier. Nominasjoner meldes til daglig leder i FHSR: fhsr@folkehogskole.no.

•

11. mars kl. 13:00 – 15:00.
Webinar om selvevaluering og bærekraft (i samarbeid med NKF og FHF).
For påmelding, følg lenke (frist: 09.03.): https://forms.gle/U77fE5HJa2gnfvWM6

•

1. april:
Frist for å levere klima- og miljørapport for 2020 via Miljøfyrtårn-portalen.

•

6. mai kl. 13.00 – 14.30:
Webinar om lokal klimaplan/bærekraftplan for skoleåret 2021-22.
Følg lenke for påmelding (frist 05.05.): https://forms.gle/JtEKYLuaHW1ikrNX6

Klima- og miljørapportering for 2020:
Alle de fem styrene i folkehøgskoleorganisasjonene oppfordrer samtlige skoler til å sende inn
klima- og miljørapport for kalenderåret 2020 (frist 1. april 2021). Dette er et viktig ledd i målet
om å redusere utslipp med 40 % innen 2030. Det var 50 skoler som rapporterte for 2019, og vi
ønsker å få med alle folkehøgskolene til å rapportere for 2020 og kommende år. Det er svært
rimelig å benytte rapporteringsverktøyet hos Miljøfyrtårn, kun 1000 kr + mva. pr. år.
Dersom din skole likevel ikke vil benytte denne muligheten, ber vi om at rektor kontakter
ressursgruppa ved brita@folkehogskole.no innen 15. februar.
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Globalvettreglene: Undervisningsopplegg og lærerveileder
Med støtte fra Den norske UNESCO-kommisjonen utviklet Internasjonalt utvalg (IU) høsten
2020 ti deltakende undervisningsopplegg til Globalvettreglene. Flere av disse oppleggene ble
utviklet i samarbeid med organisasjonene Changemaker og Crossing Borders.
Folkehøgskolelærere bidro også i prosessen med mange gode innspill ved å delta på
seminar/webinar i november i fjor. IU har også utarbeidet en kort lærerveileder til
undervisningsoppleggene, bl.a. med et opplegg for å introdusere Globalvettreglene i personalet.
Alt materiale er å finne på: www.folkehogskoleradet.no/iu-globalvettreglene. I Bærekraftvedtaket er målet at skolene aktivt bruker Globalvettreglene innen 2021, og IU håper at disse
ressursene kan bidra til at skolene når dette målet.
Har din skole spørsmål, innspill eller kommentarer knyttet til Bærekraftvedtaket kan
ressursgruppa kontaktes via Brita Phuthi: brita@folkehogskole.no. De øvrige medlemmene er
Øyvind Krabberød og Morten Røsås.
Folkehøgskolenes bærekraftsatsing:
Det er stort at vi har fått denne tydelige bærekraftsatsingen for folkehøgskolene, og at skolene nå
engasjerer seg for bærekraft sammen og samtidig! Vi tror at dette vil bli lagt merke til av
fremtidige søkere, samfunnet ellers, og andre samarbeidspartnere. Bærekraftvedtaket er f.eks. å
finne på regjeringens nettside med gode eksempler på hvordan det arbeides for å nå
bærekraftmålene: https://berekraft.regjeringen.no/bli-inspirert/. Så håper vi Folkehøgskolerådet
vil motta mange nominasjoner til bærekraftsprisen innen 1. mars!

Med hilsen for Folkehøgskolerådet,
Gunnar Birkeland /s/
leder

Live Hokstad /s/
nestleder
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