
 

          
           
Evaluering av prosjekt Klima, Miljø og Livsstil, 2014-2015 
___________________________________________________________________ 
På bakgrunn av spørsmål som ble sendt ut til alle rektorer 6. nov. 2015, har vi hatt samtale med 9 av 
11 rektorer. Det er en skole som har gitt skriftlig tilbakemelding.  Svarene fra skolene viser svært 
gode tilbakemeldinger på prosjektets arbeid, og samtlige har et ønske om at formidlingen ut mot 
skolene fortsetter på permanent basis, med forbehold om tilgjengelige ressurser.  
 
Prosjekt Klima, miljø og livsstil har også hatt formidling og aktivitet i 6 av de kommunale 
barnehagene. Ved de virksomhetene hvor det er kombinert skole og barnehage, omfatter 
tilbakemeldingene fra skolene også barnehagene. Dette gjelder Gåsbakken, Hovin og Lundamo. De 
øvrige barnehagene som vi har hatt samarbeid med omfattes av Nedre Melhus Barnehager. Dette 
gjelder Presttrøa, Strandvegen og Kosekroken. Tilbakemeldingene herfra på prosjektets tilbud og 
bidrag er entydig positive.  
 
Tilbakemeldingene fra skoler og barnehager vil bli tatt med i sluttrapporten for prosjekt Klima, miljø 
og livsstil.  
 

Oppsummering av svar på spørsmål sendt til skoler og barnehager: 
 
1. Har prosjektet bidratt til å sette større fokus på miljø- og klimaspørsmål enn det 
skolen/barnehagen ellers ville ha gjort?  
 
På dette spørsmålet svarer 10 av 10 skoler/barnehager ja.  
 
Følgende kommentarer ble gitt:   
 

1. Vi jobber med miljø og klima i tråd med kunnskapsløftet, men prosjektet gjør at fokuset blir 
større. Dette er et kjempeaktuelt tema med tanke på dagens utfordringer – og høyaktuelt nå 
i tilknytning til klimaproblemene og klimakonferansen.  

2. Positivt å innhente ekspertise på områder vi er usikre på. Kjempeviktig at prosjektet 
fortsetter, for vi har så mye å gjøre at vi ikke rekker å gi miljø- og klima det fokus som saken 
trenger.  

3. Det er spesielt bra at det er fokus på gjenbruk slik at elevene får vist sin kreativitet, og får se 
at det går an å lage noe nytt av noe gammelt og brukt. Prosjektet har bidratt til kontinuitet 
og økt fokus i arbeidet ettersom det er lagt inn som tema gjennom hele året. Alle er fornøyde 
– både elever og lærere! Dette hadde vi ikke greid alene. Prosjektet representerer solid faglig 
kompetanse – og det har dere tilpasset lokale forhold hos oss. Dette trenger vi mer av!  

4. Prosjektet bidrar til større fokus på miljø og klimaspørsmål generelt sett.  
5. Det er brukt mer tid på miljø og klima – og prosjektet har vært drivende i arbeidet. Det har 

motivert oss og forpliktet oss til å prioritere temaet over tid. Prosjektet har bidratt med økt 
kompetanse og økt engasjement- og det har smittet over på lærerne. Det er viktig å få 
drahjelp og input fra folk som har større fokus og forståelse for miljø- og klimaspørsmål enn 
det som kan være vanlig blant ansatte. Videre er det godt at vi får ekstra fokus på 
sammenhengen i vid forstand. I skolen er det lett å bli fanget av «det daglige». Vi får ofte 
ikke jobbet grundig nok med viktige emner; bl.a. miljø- og klima, dvs. bærekraftig utvikling.  

6. Prosjektet har bidratt til at elevene har blitt mer bevisstgjort.  



 

7. Prosjektet har bidratt med solid pedagogisk opplegg, inkludert utstyr vi ikke har. Det er 
avgjørende for oss i skolen at det kommer inn nye ansikt. Mye ny kunnskap er blitt tilført 
skolen.   

8. Vi hadde uansett gjennomført miljø- og klimaaktivitet i henhold til kunnskapsløftet, men 
prosjektet har gjort at fokuset har blitt større og mer spennende – og vi er blitt tilført 
kompetanse og kunnskap. Det er viktig at det kommer noen utenfra med kompetanse.  

9. Vi har fått gleden av å få besøk fire ganger, med foredrag og aktivitet tre ganger for ulike 
trinn. Gjennom disse besøkene har dere klart å sette et tydelig fokus på de ulike 
problemstillingene og forsterket det skolen også formidler.  

10. Skal vi ha et ekstra fokus på miljø og klima, er vi avhengig av at noen kommer utenfra i tillegg 
til det vi selv gjør.  
 

 
2. Bærekraftig utvikling fordrer at vi ser klima, miljø og livsstil i sammenheng. Har vår felles 
utfordring og visjon blitt fulgt opp gjennom prosjektet? 
 
På dette spørsmålet svarer 10 av 10 skoler/barnehager ja.  
 
Følgende kommentarer ble gitt:   
 

1. Mer bevisste elever er et resultat av prosjektet. 
2. Prosjektet har bidratt med et tydelig fokus og konkrete eksempler på hva som er viktig for 

oss forbrukere å gjøre. Dette var spesielt viktig da prosjektet møtte valgfaggruppa «Fysisk 
aktivitet, kosthold og helse».  

3. Ved hjelp av prosjektet har vi arbeidet mye med holdninger rundt forbruk. TV-aksjonen og 
regnskogfondet kom i tillegg, og det passet bra.  

4. I tilbakemeldingen fra lærere legges det særlig vekt på at prosjektet bidrar til at flere 
fagtilnærminger blir satt i sammenheng. En slik temabasert tilnærming er viktig.  

5. Prosjektet har bidratt til økt samhandlingsferdighet på skolen, mellom elever, mellom lærer 
og elev og mellom elever og driftsleder. Det har bidratt til å styrke den metakognitive 
kompetansen hos elevene, og vi har hatt samtaler i plenum om det vi har gjort sammen.  
Signy og Marte har hatt gode dialoger med elevene om sammenhengen innen klima, miljø og 
livsstil. Det er artig å se at ungene er engasjert i et viktig tema som i aller høyeste grad angår 
deres framtid.  

6. Ingen kommentar – bortsett fra JA 
7. Prosjektet har bidratt til økt fokus på miljø og klima, og har resultert i mye debatt i ettertid. 

Det gjelder særlig klima og energi, og avfallsproblematikk.  
8. Prosjektet har særlig bidratt til at miljø- og klimaproblemene blir satt inn i en større 

sammenheng, og at det blir pekt på konkrete handlingsalternativ. Mange unge er bekymret, 
og det er viktig å fokusere på løsninger og dermed skape optimisme for framtida. Prosjektet 
har bidratt til økt etterspørsel og positivt omdømme av de praktiske valgfagene «Design og 
redesign» og «Produksjon av varer og tjenester».  

9. Vi har fått innsikt i både sentrale klima, miljø og livsstilsproblemer, samt løsninger på dette. 
Prosjektet har løftet frem hva vi aktivt kan bidra med og holdt en positiv tone. Dette skaper 
håp blant elevene.  

10. Vi blir påmint at det vi kan gjøre bidrar til at store problem kan bli løst. Våre handlinger 
settes inn i en større sammenheng.  

  
 
 



 

3. Har prosjektet gjennom den praktiske tilnærmingen bidratt til å skape større forståelse og 
oppslutning om en miljø- og klimavennlig adferd gjennom formidlingen av kunnskap og 
handlingsalternativ?  
 
På dette spørsmålet svarer 10 av 10 skoler/barnehager ja. Fra mellomtrinnet på den ene skolen blir 
det imidlertid uttrykt følgende: «Det skapte økt forståelse der og da, men vi er usikre på om det 
skapte varig forståelse/oppslutning».  

 
Følgende kommentarer ble gitt: 
 

1. Det er veldig viktig med en praktisk tilnærming, spesielt for de minste elevene. Det er viktig å 
kjenne, smake, lukte og prøve både når det gjelder avfall, og i forbindelse med uteskole i 
naturfagene.  

2. Prosjektet har særlig bidratt til å vise ting i praksis.  
3. Prosjektet har bidratt til økt forståelse for miljø og klima blant de yngste elevene, men 

samtidig kan det være vanskelig for de yngste å holde fokus og «passe på». Elevene er 
bevisste, og kommenterer hvor viktig dette er til stadighet (5. trinn). 

4. Ingen kommentar bortsett fra JA 
5. Prosjektet har bidratt til endret praksis. Det er viktig med bevisstgjøring over tid, med 

energisparetips, avfallsfokus og praktiske tiltak. Uteskolen har vært viktig – det at elevene 
har vært med på tur og lært ute. Dette har gitt meget god ansvarslæring. Mange elever 
forbinder prosjektet med Allemannsretten! Prosjektet har vært preget av «Learning by 
doing» (John Dewey – oppdragelse), og har vært benyttet til å gi kunnskap og 
karakterdannende virksomhet med sosial tilpasning. Viktig at elevene får ut og se og oppleve 
hvordan ting er i praksis. Det å gjøre noe er å huske og å forstå. Engasjement og entusiasme 
skaper nysgjerrighet og læringsvilje. Viktig at vi som lærere tar med ungene ut i naturen og 
gir de positive erfaringer og opplevelser for å skape engasjement og ønske om å forstå og ta 
vare på.  

6. Det har vært en praktisk tilnærming, og økt voksenressurs bidrar til at man kan gjøre mer og 
følge opp bedre.  

7. Glød og engasjement fra prosjektet inspirerer lærere og elever. Positivt at prosjektet har tatt 
i bruk nærmiljøet. Mange elever husker det de har lært – og det at man kan kompostere 
matavfall har gjort inntrykk på mange.  

8.  Den praktiske tilnærmingen skaper optimisme, spesielt knyttet til de praktiske valgfagene.  
9. Ja, det vil vi si. Det kunne for øvrig vært knyttet flere praktiske aktiviteter og øvelser direkte 

til hva som ble formidlet innendørs. Dette ville i større grad overbygget og forsterket hva 
som ble formidlet i teorien.  

10. Det er vanskelig å måle adferden til den enkelte elev hjemme, men på skolen ser vi at det har 
bidratt til endret adferd. Det viktigste er at elevene blir mer opplyst.  

 
4. Har prosjektet gjennom uteskoleaktivitetene (og uteaktivitet for barnehagene) bidratt til å 
skape større innsikt og respekt for naturens kretsløp? 

 
Det er 7 av 10 skoler/barnehager som har hatt uteskole basert på prosjektets Tilbudspakke. Av de 7 
skolene svarer alle ja på dette spørsmålet. Ved en av skolene ble det imidlertid gitt to svar. Det ene 
svaret var ja, og det andre «usikker».  
 
Følgende kommentarer ble gitt:   
 

1. Prosjektet har bidratt til god læring gjennom tilbudet om uteskole – og det har vært veldig 
nyttig med den kompetansen som er tilført fra prosjektet. Det er ønske om mer!  

2. Usikker på om det har gitt større innsikt og respekt for naturens kretsløp.  



 

3. Ja, vi håper og tror det. Vi har fulgt opp en biotop over tid. Det er viktig å få tilført 
kompetanse, spesielt i forbindelse med uteskole. Det er behov for folk med fagkunnskap som 
kan få elevene til å undre seg – og som kan svare på spørsmål fra elevene. Dette er spesielt 
viktig når de fleste av lærerne er allmennlærere. Det har også vært flott at prosjektet har tatt 
utgangspunkt i skolens nærområde. Prosjektet har skapt nysgjerrighet og engasjement blant 
elevene for de nære omgivelser – både når det gjelder artsmangfold, rødlistearter og 
forurensning. Hva er vi så heldige å ha i våre nære omgivelser – og hva må vi passe på å 
ivareta her hos oss? Det bidrar også til å skape stolthet for elevenes lokalsamfunn. 
Metodikken i prosjektet med uteskole og fysisk aktivitet, inkludert sykkelturer og gode 
læringsmål – både faglige og holdningsmessige – det er kjempebra! 

4. Ingen kommentar, bortsett fra JA 
5. Elevene husker det de har lært på uteskole i regi av prosjektet. Mange husker meitemarkens 

betydning for nedbryting av organisk materiale, at insekt har 6 ben, at alt henger sammen i 
naturens kretsløp og at or har knoller på røttene som gjør at den kan hente næring fra lufta. 
Prosjektet har bidratt med avansert naturfag på et tidlig stadium i undervisningen. Uansett 
så er det lagt til rette for større innsikt og respekt for naturens kretsløp. Det er tema som 
gjentas gjennom hele skoleløpet, og bør brukes i ulike sammenhenger, både i inne- og 
uteundervisning. Igjen er det viktig med voksne som ser sammenhengen og er engasjert – og 
som overfører dette til elevene. Det er også viktig at vi kan bruke barna som «oppdragere» 
overfor lite miljøbevisste voksne i nærområdet og eventuelt overfor voksne i nære 
relasjoner.  

6. Prosjektet har bidratt med prosjektledere som har stor innsikt og god formidlingsevne.  
7. Det har vært stor nytteverdi av ekskursjonene om «Livet i ferskvann». Det er fantastisk å få 

kunnskapsrike folk utenfra til å bidra inn i undervisningen. Det er flott både for lærere og 
elever. 

8. Ingen kommentar, bortsett fra JA 
 
 
5. Prosjektet har lagt vekt på praktisk læring og uteskole. Vil skolen/barnehagen fortsette med slik 
uteaktivitet og uteskole uavhengig av prosjektet?  
 
På dette spørsmålet svarer 8 av 10 skoler/barnehager ja, med forbehold om at en skole har gitt to 
svar. Det tas også forbehold om at 3 av skolene ikke har hatt uteskole. Svaret ja omhandler i så fall 
ønske om mer praktisk læring.  
 
Følgende kommentarer ble gitt fra skolene:  
 

1. Det ligger i kunnskapsløftet at vi skal legge vekt på praktisk læring, men det er behov for 
drahjelp og inspirasjon utenfra. Artiklene som er lagt ut på nettsiden virker også veldig 
inspirerende, og motiverer til fortsatt innsats. Artiklene vises frem på foreldremøter og til 
elevene. Stor stas!  

2. Der det er relevant er det naturlig å bruke praktisk læring. Vi ser en stor fordel i å få besøk 
utenfra. Dere fra prosjektet er så flinke til å vise ting i praksis ved hjelp av konkrete 
eksempler.  

3. Miljølære vil bli en del av skolens årshjul i naturfag på trinn. Det er i alle fall ønskelig å få til 
mer uteskole.  

4. Ingen kommentar, bortsett fra JA.  
5. Vi har ønske om det, men innholdsmessig får vi problemer med å følge opp. Kun noen få av 

lærerne har tilstrekkelig kompetanse til å formidle om dette og sette det i sammenheng. Det 
er viktig at vi fortsetter med denne typen aktivitet og uteskole for at elevene skal få lære på 
alle måter og bruke alle sine evner og sanser. Vi må lære å handle lokalt og tenke globalt.  

6. Ja, vi bruker uteområdene mye uansett.  



 

7. Ja, det ligger i de lokale læreplanene, men vi ønsker gjerne ekstern inspirasjon.  
8. Vi har ikke hatt uteskole, men det er ønske om å bruke Tilbudet fra prosjektet dersom det 

fortsetter, spesielt i forbindelse med valgfaget «Friluftsliv».  
9. Vi har hatt uteskole i flere år nå, og vil fortsette med dette videre.  
10. Ja, vi vil fortsette å bruke uteområdene. Prosjektet har inspirert til mer praktisk læring når 

det gjelder miljø og klima.  
 
 
6. Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehager fordrer at skolen/barnehagen er med på å gjøre 
elevene til miljøbevisste mennesker. Har skolen/barnehagen behov for at kunnskapsformidlingen 
og aktiviteten blir videreført på permanent basis? 

 
På dette spørsmålet svarer 10 av 10 skoler/barnehager ja.  

 
Følgende kommentarer ble gitt:  
 

1. Vi greier det selv, men det er mer motiverende og enklere å gjennomføre når vi får bidrag 
utenfra. Verden står overfor store miljø- og klimaproblemer. Vi er forskånet fra mye av 
problemene lokalt. Beijing er langt unna, men det er viktig å vise hva som foregår for våre 
barn, unge og voksne. Viktig at vi viser engasjement nå og at vi som kommune tar 
samfunnsansvar. Men vi er ikke sjølgående på dette, og trenger påtrykk utenfra for å 
opprettholde fokuset på saken. Vi har satt pris på at prosjektet har hatt en «snill» (ikke 
fordømmende) tilnærming til problemene sånn at det blir mulig å skape bred oppslutning.   

2. Det er flott med litt annet perspektiv på et meget viktig tema. Det er kjempeviktig at dette 
fortsetter på en eller annen måte. Vi på skolen har så mye vi skal holde på med at vi ikke 
rekker å gi miljø og klima det fokus som saken trenger. Til det trenger vi deres kompetanse. 
Det er også godt at noen kommer utenfra, for da er elevene mer lydhøre. Det har fungert 
veldig bra med Tilbudspakken som vi kunne bestille fra – og dermed legge det inn i egne 
planer.  

3. Det er alltid greit å få inn personer utenfra for å skape engasjement. Det kan enten være 
ansatte ved enheten, eller ved hjelp fra miljøavdelingen i kommunen. Det er veldig positivt at 
det kommer «nye krefter» som fanger elevenes oppmerksomhet om dette viktige temaet. 
Flott med nye innspill. Generelt sett veldig viktig å få ressurspersoner utenfra inn i skolen. 
Ikke behov, men klart en fordel. Det gir variasjon i forhold til oppnåelse av læringsmål. Vi 
ønsker å bidra til en videreføring av dette arbeidet i kommunen. Dette er noe av det viktigste 
vi kan jobbe med. I dag tidlig hørte vi på nyhetene at sola er borte i Beijing og at 
forurensningsskalaen er sprengt! Og her hos oss kommer jo ikke vinteren før etter jul – 
forhåpentligvis! Vi ønsker derfor mer samarbeid med dere – mer drahjelp. Barnehagen 
trenger også faglig og metodisk hjelp til å vekke undring og interesse hos de eldste barna.  

4. Om det ikke er et sterkt behov, er det et sterkt ønske. Det var et veldig godt og lærerikt 
opplegg der elevene satt igjen med ny kunnskap og en flott opplevelse.  

5. Dersom man ønsker miljø- og klimaendring i praksis, må fokuset opprettholdes. Det er verdt 
å prioritere dette økonomisk. Det er kompetansehevende og motiverende. Det inspirerer oss 
til å tenke mer langsiktig, og det inspirerer oss til å drive mer uteskole. Prosjektet har 
generelt sett bidratt til dannelse og samhandling i tillegg til at det har bidratt til stor 
kreativitet for å finne løsninger. Behov videre for lignende fokus også på folkehelse. Ansatte i 
prosjekt Klima, miljø og livsstil har vært operative utledere av aktivitet og engasjement!  

6. Flott at det kommer folk med kompetanse utenfra. Det er vel et spørsmål om økonomi om 
dette skal fortsette.  

7. Klima, miljø og livsstil har kommet ut med et pedagogisk opplegg som har inspirert lærerne 
og gitt et løft. Det har gått rett inn i de lokale læreplanene. Ved at ungene er blitt begeistret 
– begeistres også foreldrene og familiene! Det er viktig å skape gode holdninger fra barna er 



 

små. Prosjektet har vært operative ute på enhetene- og det er veldig viktig. Det er ønskelig 
med en videreføring forutsatt at det er økonomi til det. Behov for økt økonomisk ramme til 
R2. 

8. Ingen tvil! Dette er rett og slett nyttig. Her nås også elevene. Ønsker at dette tilbudet 
fortsetter i en eller annen form. Viktig med kontinuitet i dette arbeidet. Vi har ønske om å 
bruke tilbud fra prosjektet allerede på nyåret.  

9. Det er viktig at eksterne aktører rundt skolen kommer innom på besøk. Likeså gjelder dette 
slike problemstillinger. Skolen ønsker svært gjerne at et slikt tilbud opprettholdes og blir 
videreført. Om nødvendig bør den økonomiske rammen til R2 økes.  

10. Ja, det er et ønske om videreføring. Vi er jo pliktig til å prioritere miljø og klima gjennom 
kunnskapsløftet, med dersom saken skal få et ekstra fokus, trenger vi ekstra ressurser 
utenfra.  

 
Tilbakemeldinger på spesielle fokusområder:  

 
Sortering av melkekartonger, Rosmælen og Gimse skoler 
Ved hjelp av prosjektet er det satt i verk utsortering av skolemelk-kartonger ved Rosmælen og Gimse 
skoler. Tilbakemeldingene her er at drahjelpen fra prosjektet har vært avgjørende for å få det til.  
 
Energisparepilot, Flå skole 
Felles energi og klimadag med alle elever har skapt bred deltagelse, og har bidratt til forskning, 
oppdagelse og læring gjennom praksis. Det har ført til samarbeid mellom skole og hjem, og har også 
engasjert foreldregruppen. Aktiviteten har også gitt god mediedekning. En egen statusrapport for 
Energisparepiloten vil bli inkludert i sluttrapporten for prosjekt Klima, miljø og livsstil.  
 
 
Prosjekt Klima, miljø og livsstil,  
7.12.2015 
 


