
 
 

 

 
 

 
 

 
Skjeberg folkehøyskole 

Gjenbruk gir gevinster i Sør 
 

Vi har litt konkurranse mellom hvert kull på skolen: hvem er best på å oppnå skolens 
miljømål! Elevene er aktivt med i Miljøfyrtårn-gruppen. Vi har kildesortering, automatisk 
lysslukkesystem. Det er montert sparedusjer. Skolen har samarbeid med land i Afrika bl.a. 
gjennom Fredskorpsordningen. Vi kombinerer det grønne med et globalt perspektiv. 

 
Det forteller to elever på årskullet 2009-2010, Siri 

Sørlie Jørgensen og Maiken Grønnevik Smith. 

Lærer Tore Bjerketvedt fortsetter: – Det er særlig to 

tiltak som har gitt skolen de ”avgjørende spark” for 

å komme i gang med bærekraftarbeidet. Det første 

kom sørfra gjennom et utvekslingssamarbeid i regi 

av Norges Idrettsforbund der idrettsfrivillige fra 

Afrika jobber som fredskorpsere her i Norge. Mr. 

Kangwa Kaluba introduserte oss gjennom året for 

programmene til EduSport Foundation (Education 

Through Sport) i Zambia. Kangwas personlighet og 

EduSports ideer om å bruke idrett som metode til å 

bedre barn og unges levekår førte til at vi bestemte 

oss for å lage et eget undervisningsopplegg med en 

studietur til Zambia. 
 

Det andre sparket fikk vi av skolens eier, Østfold 
fylkeskommune, da skolen høsten 2007 ble invitert 
med på arbeidet om å bli Miljøfyrtårnsertifisert. 
Skolen er nå forpliktet til å innrette seg etter de 
krav som sertifikatet krever innen sentrale områder 
som energi, avfall, estetikk, arbeidsmiljø og 
innkjøpsrutiner. Det griper inn i alle områder av 
skolens virksomhet – både drift, undervisning, 
hverdagsrutiner og økonomi. Skolen er inne i sitt 
andre år som Miljøfyrtårn. Svært sentralt er 
kildesortering, energisparing og et sikkert arbeids-
miljø for elever og ansatte. Elevgruppen som drar 
til Zambia har som oppgave å samle inn alt 
tomgods på internatet, sortere og pante dette. 
Inntektene går til skolestipend for ungdom i 
Zambia. 

 

 
 

Pant blir til skolestipend i Zambia (Foto: Willy Andre Martinsen) 
 



 

 

Bærekraftige dannelsesprosjekter 
I skolens grunnlagsdokument vektlegges omtanke 
og empati, miljø, integrering og utjevning mellom 
fattige og rike. – Vi ønsker at elevene skal reflekte-
re over sin egen rolle og ansvar, understreker 
Bjerketvedt. I tillegg studieturer til Zambia kan vi 
også nevne følgende: 

 
Skolen har hver torsdag kveld et fellesopplegg for 
alle elevene ved skolen. Flere av disse blir brukt til 
å presentere og debattere ulike sider ved en 
bærekraftig utvikling: miljøspørsmål, fordeling 
eller konfliktløsning. 

 
Hvert år er det en idrettsfrivillig fra Zambia som 
bor på skolen fra august til desember. Han/hun 
inngår som en naturlig del av internatet, og deltar i 
deler av undervisningsopplegget. I tillegg undervi-
ser den frivillige på en lokal barneskole, og her på 
folkehøyskolen. 

 
Elevene blir oppfordret til å vri kroken av brusbok-
sene og legge disse i egne beholdere. Aluminiumen 
blir levert til en organisasjon som bruker metallet 
til produksjon av proteser for barn og voksne i 
utviklingsland.  

 

 
 
På studietur til Zambia (Foto ?) 
 

Dialog, mat og redesign 
I temafaget ”Prosjekt Mangfold” bygges det gode 
relasjoner mellom elevene ved folkehøgskolen og 
enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i 
kommunene Rygge og Horten. Det foregår 
gjennom et spekter av ulike aktiviteter. 
 
– Etter at jeg ble med på dette prosjektet, har jeg 
lært at norske ungdommer er høflige og hyggelige 
bare man blir kjent med dem, forteller Heran på 
skolens hjemmeside. Elever ved skolen forteller at 
de har fått mye større forståelse for det å være 

flyktning og oppnådd en hel ny kunnskap om 
integrering. 

 
Temafag tar opp ulike tema for en bærekraftig 
utvikling. – Vi har et valgfag som heter tra-
disjonsmat, Tore som er miljøansvarlig blant 
lærerne, har gård – matfaget drar til hans gård og 
lager mat helt fra bunnen av. Vi arbeider nå også på 
å få inn et valgfag med miljø også som teorifag, 
forteller Siri og Maiken. På faget ”Redesign” 
arbeides det med omforming og gjenbruk av 
kastede klær og andre ting.  

 

FNs tiår for utdanning for bærekraft 
”Learning to change our world” – slik ble FNs tiår 
for utdanning for bærekraftig utvikling introdusert 
(2005 – 2014). En bærekraftig utvikling imøte-
kommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene 
for at kommende generasjoner skal få dekket sine 
behov og den krever en bedre balanse mellom 
økologiske, sosiale og økonomiske hensyn. Målet 
for tiåret er å styrke kunnskapsformidlingen, ved å 
sette oss i stand til å tenke nytt for å utløse bære-
kraftige handlinger. 

 

Målgruppa er ikke bare skoler og utdanningsinsti-

tusjoner, men samfunnet som helhet. Verdens 

regjeringer oppfordres til å "fremme en offentlig 

bevissthet om og bred deltakelse i tiåret, blant annet 

gjennom samarbeid med sivilsamfunnet og andre 

interessenter". Folkeopplysningen har en viktig 

rolle i en nødvendig dannelsesprosess for hele 

samfunnet, der man kombinerer praksis og teori 

med viktige vei- og verdivalg. UNESCO koordine-

rer internasjonalt: www.unesco.org/en/esd  

Se også www.thebalancingact.info 

 
Oppgaver/spørsmål til diskusjon 
Hva skal til for å komme i gang med liknende 

arbeid der du bor? 

Sjekk din kommune – har de planer for det lokale 

bærekraftarbeidet? 

Hvordan er din kommunes politikk og praksis når 

det gjelder involvering av sivilsamfunnet? 

 

Mer informasjon 
Tore Bjerketvedt, Skjeberg folkehøyskole 

torebjerketvedt@hotmail.com 

Tlf: 69 16 81 04 

http://www.skjeberg.fhs.no/ 

     – kp jan 11 


