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Oppfølging av Bærekraftvedtaket 
 

Vi viser til FHSR-rundskriv 13/19 om felles Bærekraftvedtak for alle de fem folkehøgskolestyrene, og 

sender med dette ut informasjon om hvordan vi følger opp vedtaket. 

 

Folkehøgskoleorganisasjonene har oppnevnt en ressursgruppe som skal drive arbeidet med å følge opp 

Bærekraftvedtaket videre. Denne består av internasjonal rådgiver i FHSR, Brita Phuthi (koordinator), 

leder i FHSR/NKF, Gunnar Birkeland og informasjonsrådgiver i IF/redaktør av magasinet til FHF, 

Øyvind Krabberød.  

 

Det er i hovedsak fire mål som folkehøgskoleorganisasjonene ønsker at folkehøgskolene engasjerer 

seg i. Disse er a) reduksjon av klimagassutslipp, b) bærekraftig utvikling som hovedtema eller 

undertema i selvevalueringen i tre år fra 2020-23, c) aktiv bruk av Globalvettreglene og d) utarbeide 

en årlig lokal klimaplan og strategi for å nå bærekraftsmålene. Det er viktig å presisere at disse er 

koblet tett sammen, noe som skal gjøre arbeidet med å følge dem opp enklere. Her følger kort 

informasjon om hva som er planlagt i forhold til hvert av disse målene: 

 

a) Klimagassutslipp: Ressursgruppa for oppfølging av vedtaket er i dialog med fagmiljøer som 

bistår i arbeidet med å utarbeide et godt og enkelt målesystem for å måle klimagassutslipp 

kalenderåret 2020. Områdene vi planlegger å måle er strøm, vann, transport, avfall og forbruk. 

Målet er at samtlige folkehøgskoler måler sine utslipp i 2020. De kommende årene kan 

skolene selv velge hvilke områder (strøm, vann etc.) man ønsker å redusere utslipp på, og 

hvordan dette skal gjøres. Så planlegger vi en ny felles måling i 2025 og i 2030, slik at vi kan 

ha en oversikt over hva vi samlet har redusert av utslipp. Det skal altså ikke være en 

konkurranse mellom skolene, men hver skole finner strategier for å nå de målene den enkelte 

skolen ønsker å nå pr. år, jamfør punkt d) om lokal klimaplan. Mer informasjon om hvordan vi 

skal måle klimagassutslippene skal etter planen sendes ut til skolene innen 1. februar 2020.  

 

b) Selvevaluering: Her er målet at folkehøgskolene enten har bærekraftig utvikling som 

hovedtema eller undertema for selvevalueringen i tre år i perioden 2020-2023. Hva skoler 

velger å ha fokus på innenfor tematikken er opp til skolene selv. Grunnen til at det er satt en 

ramme på tre år er å ha mulighet til å følge hvordan skolen utvikler seg fra år til år ved å jobbe 

med samme tema, enten som hoved- eller undertema. NKF/FHF/FHSR arrangerer et 

selvevalueringskurs 5.-6. februar i Oslo og her vil dette bl.a. bli tema. Informasjon om kurset 

kommer om kort tid. 

 

c) Globalvettreglene: Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) følger særlig opp dette 

punktet, og arrangerer som kjent en fagdag 13. desember 2019. I uke 1-9 i 2020 vil det hver 

uke bli presentert en Globalvettregel, gjennom korte tekstbidrag fra eksterne og interne 

bidragsytere. Disse tekstene vil øke forståelsen for reglene og hvordan de er aktuelle i 

skolehverdagen. Kontakt internasjonal rådgiver, Brita Phuthi, dersom du ønsker informasjon 

om Globalvettreglene. Se også: www.folkehogskoleradet.no/iu-globalvettreglene 

http://www.folkehogskoleradet.no/iu-globalvettreglene
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d) Klimaplan: Hver folkehøgskole blir oppfordret til hvert år framover å lage egne lokale 

klimaplaner, eller bærekraftplaner, for skolen sin. Her kan man selvsagt ta med arbeidet med 

reduksjon av klimagassutslipp, men det kan være særlig relevant å ha fokus på det 

pedagogiske arbeidet og gjerne knytte dette opp mot Globalvettreglene og selvevalueringen. 

På Rektormøtet 14. januar 2020 vil det bli gitt mer informasjon om Bærekraftvedtaket, og da 

særlig arbeidet med lokale klimaplaner/bærekraftplaner.  

 

I slutten av mars planlegges det et webinar om Bærekraftvedtaket i sin helhet med tips til hvordan man 

kan følge opp de ulike punktene på egen skole for kommende skoleår. Ressursgruppa jobber også 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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