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Program 

FNs bærekraftsmål

Klimapolitikk og folkehøyskolene

Reiser: viktige opplevelser vs ødeleggende utslipp

Vedtak 





Diskusjon 

Hvilke bærekraftsmål
er viktige for 

folkehøyskolene?





Klimapolitisk bakteppe





Klimaendringer 

•Dårligere tilgang til mat og vann
•Helseproblemer
•Økonomisk ulikhet
•Konflikter og flyktninger
•Skader på natur, infrastruktur og bygninger
•Tap av naturmangfold

(FNs klimapanel) 



Parisavtalen 



Hovedpunkter i Parisavtalen 

ALLE land har 
forpliktelser

Det skal ikke bli 
mer enn 2 grader 
varmere, og helst 
ikke mer enn 1,5

Landene har en 
plan for hvordan 

de skal greie dette

De rike landene 
må betale, de 

mindre rike kan 
betale

Alle land må 
tilpasse seg 

klimaendringene



Nasjonal klimapolitikk  

2020: -30%

2030: -40% 

2050: -80 til 95 %



Norske trender 



Hvordan kan folkehøyskolene 
bidra til klimakutt



Gallery walk

Hvordan kan 
folkehøyskoler 
kutte utslipp?



Bolig 

• «Parisproofe» leverandører

• Fornybare energikilder

• Vann- og strømsparing 

Biff 

• Kortreist mat

• Mindre rødt kjøtt 

• Frokosttallerkener til middag 

• Kutte engangsbestikk 

Bil & Boeing 

• Fly mindre 

• Færre og mer miljøvennlige 
hjemreiser

• El-sykler/-biler i nærmiljøet 

Gjenbruk 

• Utstyr; Bytte, utlån, 
bruktsalg og leieavtaler 

• Reparasjon av utstyr 

• Gå med (litt) skitne klær



Studiereiser & klimaavtrykk 







Folkehøyskoler og debatt om reiser

• Rektormøte 2017: 
• Forslag om Paris-avtale for Folkehøyskolene 

• Rektormøte 2018: 
• Henstillinger om at klima er aktuelt på den enkelte skole. 

• FHF LM-uttalelse 2019: 
• mål om klimavennlige reiser innen 2025 

• 2021/22: mål om at ingen folkehøgskoler skal ha reisemål i linjenavnet

• 2022/23: mål om at ingen elever i folkehøgskolene skal ha mer enn en 
studietur med fly som transportmiddel

• 2019: Felles klimaseminar – et historisk vendepunkt? 



«En folkehøgskole som 
ikke klarer seg uten sine 

reiser er en folkehøgskole 
vi ikke trenger»



Kafédialog

Skal vi fortsatt 
reise? 



Kafédialog

Bord 1:

• Fordeler ved å reise 

Bord 2: 

• Ulemper ved å reise 

Bord 3:

• Alternativer til å 
reise

Bord 4:

• Hvorfor er det viktig 
at folkehøyskolene er 
klimavennlige 





Grunner til å redusere reiser 

Mulig omdømmetap

I utakt med ungdommen 

Reguler eller bli regulert 

Klimaansvar



Vedtak 



Vedtak* fra Klimaseminaret 09.09.19:

Styret i … anerkjenner at vi befinner oss i en klimakrise som krever akutt handling. 

… ønsker å inspirere (de kristne/frilynte) 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.



Takk for meg! 
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