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1 Innledning
1.1 Organisering
Den naturlige skolesekken (DNS) er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og
Miljøverndepartementet (MD). Prosjektansvarlige er Utdanningsdirektoratet (Udir) og Direktoratet
for naturforvaltning (DN). Naturfagsenteret er sekretariat, ansvarlig for den daglige driften av
prosjektet og ansvarlig for nettstedet www.natursekken.no. Før oppstartsmøte i januar 2009 ble det
opprettet en ressursgruppe som er knyttet til Naturfagsenteret. Det ble på møte (19.1.2012) mellom
styringsgruppa (KD og MD), Udir, DN og Naturfagsenteret bestemt at denne gruppen nå erstattes av
regionkontakter.
Før oppstartsmøte i januar 2009 ble det også opprettet en referansegruppe med medlemmer fra
ulike interessegrupper for prosjektet, deriblant de organisasjonene som har fått støtte til
utviklingsarbeid i DNS. DN hadde hovedansvaret for referansegruppa det første prosjektåret.
Naturfagsenteret har gjennom samarbeid med DN hatt hovedansvaret for kontakten med
referansegruppa skoleåret 2010/2011 og utlysning og rapportering for 2011/2012. Naturfagsenteret
vil fremdeles være involvert i dette arbeid i samarbeid med DN, men DN overtok hovedansvaret for
referansegruppa etter møte med styringsgruppa (KD og MD), Udir, DN og Naturfagsenteret
(19.1.2012).

1.2 Videreføring av DNS
Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 56-08 fra Kunnskapsdepartementet om DNS og
oppdragsbrev til de nasjonale sentrene 2011/2012, og ber Naturfagsenteret videreføre arbeidet med
DNS.
Det ble ikke laget et eget oppdragsbrev fra Udir til Naturfagsenteret om DNS for skoleåret
2011/2012, men eget oppdragsbrev fra Udir datert 14.4.2010 la vekt på følgende:
«Vi vil særlig peke på følgende punkter som sentrale i den videre satsingen:





Berekraftig utvikling og generell del av læreplanen som en del av opplæringen i fag
rekruttering av morgendagens arbeidstakere innen teknologi, realfag, samfunnsøkonomi
utdanning av arbeidstakere som har bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens
miljøutfordringer og som er i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas
mange miljøproblemer og energiutfordringer
implementering av Kunnskapsløftet (reformperspektivet)»

Videreføringen av DNS høsten 2011 inkluderte drift av sekretariatet og ressursgruppe, støtte til nye
skoler og til medlemmer av referansegruppa, film om skoler i DNS, organisering av nasjonal
konferanse og videreutvikling av nettstedet www.natursekken.no,

1.2.1 Regionkontakter (tidligere ressursgruppe)
Ressursgruppen besto inntil 1. august 2011 av Arne Nikolaisen Jordet (Høgskolen i Hedmark) og
Ingunn Fjørtoft (Høgskolen i Telemark) i samarbeid med Naturfagsenteret. Etter møte i
styringsgruppa (KD og MD), Udir, DNS og Naturfagsenteret (4.1.2011) ble det vedtatt at det for
skoleåret 2011/2012 skulle lyses ut 5 stillinger (à 20 %) til universitet og høgskoler med
lærerutdanning.
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Utlysning
Universitet og høgskoler ble våren 2011 invitert til å søke om midler til en 20 % stilling ved
institusjonen for å opprette regionale kontakter for DNS. Stillingen hadde varighet skoleåret
2011/2012. Søknadsfristen var 17. juni 2011:
http://www.natursekken.no/nyhet/vis.html?tid=1701399. Utlysningen ble lagt ut på aktuelle
nettsider på Naturfagsenteret og sendt ut til e-post adressene til alle universitet og høgskoler i
landet.

Søknader og tildeling
Det var 8 høgskoler som søkte på stillingene. Naturfagsenteret inngikk samarbeid med 5 høgskoler
med tildelingsbrev utsendt 28. juni 2011. De respektive høgskolene som fikk stillingene er Høgskolen
i Hedmark, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Sør-Trøndelag og
Høgskolen i Telemark.
I januar 2012 trakk Høgskolen Stord/Haugesund seg fra stillingen på grunn av intern redusering av
stillingsprosent. Høgskolen hadde da ikke kapasitet til å videreføre samarbeidet.

1.2.2 Skoler
Etter møte i styringsgruppa (KD og MD), Udir, DNS og Naturfagsenteret (4.1.2011) ble det vedtatt ny
utlysning for skoler for skoleåret 2011/2012.

Utlysning
Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kunne våren 2011 søke om inntil kr 50 000,- for å
utvikle/videreutvikle flerfaglige undervisningsopplegg i nærmiljøet ved skolen. Søknadsfrist var 14.
april 2011: http://www.natursekken.no/nyhet/vis.html?tid=1626043. Utlysningen ble lagt ut på
aktuelle nettsider ved Naturfagsenteret, sendt til tidligere skoler i DNS, lagt inn i nyhetsbrevet på
Naturfagsenteret og sendt ut til e-post adressene til alle barneskoler, barne- og ungdomsskoler og
videregående skoler i landet.

Søknader og tildeling
Våren 2011 kom det inn 242 søknader til Naturfagsenteret om midler i DNS. Naturfagsenteret tildelte
30. mai 2011 totalt kr 4 209700,- til 94 skoler (vedlegg 2). Skolene er jevnt fordelt utover i landet og
alle fylkene er representert. Blant de tildelte skolene er det 12 videregående skoler, Vg1, 28
ungdomsskoler (8-10.), 8 barne- og ungdomsskoler (1-10.)og 46 barneskoler (1-7.). Skolene fikk
tildelt midler på grunnlag av søknaden og i forhold til kriterier for utvelgelse som ble utarbeidet
(vedlegg 4).
I tildelingsbrevet til skolene ble de bedt om å sende inn en skisse til undervisningsopplegg og budsjett
innen 1. desember 2011, sluttrapport innen 4. mai 2012 og regnskap innen 1. juni 2012. Skolene er
også blitt oppfordret til å delta på nettverkssamlinger i regi av høgskolene og å delta på konferansen:
UTVIDede læringsrom 1. 11.2011.

Føringer 2010/2011
(Endret i utlysningsbrev av 7.3.2011)
Undervisningsopplegg knyttet til DNS skal ha følgende føringer:
-

Perspektiv: Undervisningsopplegg som utarbeides, bør passe inn under paraplyen
nysgjerrighet og kunnskap om natur og samfunn, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt
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-

-

-

miljøengasjement. Dette kan også involvere samfunnsmessige og teknologiske forhold som
fremmer bærekraftig utvikling. Skolene bes om å stimulere til problembasert læring for å
sikre elevdeltakelse. Det bør også legges opp til arbeid med lokale problemstillinger for å
fremme utdanning for bærekraftig utvikling. Det er viktig at perspektivet i DNS synliggjøres.
Faglighet: Det er viktig at undervisningsoppleggene har høy faglig kvalitet. Oppleggene skal
favne om 2 eller flere fag, slik at det blir flerfaglige undervisningsopplegg. Regifagene er
naturfag og samfunnsfag. Minst ett av disse fagene skal være representert, men alle
fellesfagene i grunnopplæringen kan bidra til gjennomføringen av prosjektene.
Fagdidaktikk/ Læreplan: DNS er forpliktet på Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), det
vil si Generell del, Prinsipper for opplæringen og Læreplaner for fag med relevante
kompetansemål i fellesfagene. Bruk av grunnleggende ferdigheter i læringsprosessene skal
vektlegges, og utforskende arbeidsmåter (Forskerspiren) skal være en viktig måte å arbeide
på. Den vitenskaplige tilnærmingen til naturfag som er grunnlaget for Forskerspiren, kan også
anvendes for de andre fagene i DNS. Vi anbefaler derfor skolene å se spesielt på dette
hovedområdet i naturfagplanen.
Skolens nærmiljø skal brukes som læringsarena. Områdene bør ligge i gang- eller
sykkelavstand fra skolene.
Samarbeid med eksterne aktører: Skolene bes om å samarbeide med eksterne aktører i
utviklingen og/ eller gjennomføringen av prosjektene sine. Det er ønskelig at samarbeidet er
av regelmessig karakter, og at elevene har en deltakende rolle i samarbeidet.

Skolene bes om å komme med forslag til vurdering for læring (underveisvurdering), vurdering av
læring (sluttvurdering) og elevenes egenvurdering i undervisningsoppleggene.

1.2.1 Referansegruppa
Det ble på møte (19.1.2012) mellom styringsgruppa (KD og MD), Udir, DN og Naturfagsenteret
bestemt at navnet «referansegruppe» tas opp til vurdering til fordel for et nytt navn, i tillegg skal
medlemmene i referansegruppen vurderes. Naturfagsenteret har også kommentert at mandatet til
referansegruppa vurderes. Arbeidet med dette vil bli tatt opp igjen i prosjektet neste skoleår.

Utlysning
Organisasjoner og institusjoner i Referansegruppa kunne våren 2011 søke om midler til arbeid med å
utvikle DNS: http://www.natursekken.no/nyhet/vis.html?tid=1626087. Utlysningen ble lagt ut på
aktuelle nettsider ved Naturfagsenteret og sendt til medlemmene i referansegruppa. Søknadsfrist var
15. april 2011.

Søknader og tildeling
Det kom inn 20 søknader om midler. 11 av disse søknadene var fra ulike friluftsråd i Friluftsrådenes
landsforbund (FL) inkludert to fra FL sentralt. 4 av søknadene var fra ulike lokale
medlemsorganisasjoner av Norges Naturvernforbund (NNV). Disse søknadene er videre i dette
avsnittet omtalt som én søknad fra FL og én søknad fra NNV. Av søknadene var én søker ikke medlem
i referansegruppa og derfor ikke søknadsberettiget. Naturfagsenteret tildelte 30.juni 2011 totalt kr 1
071000,- til 6 medlemmer av referansegruppa (tabell 6). Det kom inn to søknader fra medlemmer i
referansegruppa i desember 2011. Søknadene var fra Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF)-Østfold
og Naturvernforbundet i Kristiansand. DNS fikk tilført restmidler fra DN i desember 2011og kunne
derfor foreta en tildeling på hhv kr 30 000,- og kr 40 000,- til disse to søkerne.

1.3 Økonomi
For 2011 har KD ved Udir budsjettert med 6 millioner kroner og MD budsjettert med 5 millioner
kroner til DNS gjennom DN. Udir har gitt en ekstra tildeling på 250 000 kr for arbeid med skolehager i
DNS. Av de totale budsjetterte midlene har Naturfagsenteret fått overført 11,17 million kr til
prosjektet (tabell 1).
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Tabell 1: Midler overført til Den naturlige skolesekken ved Naturfagsenteret i 2011.

Midler overført til Den naturlige skolesekken i 2011
Dato
15.3.2011

Fra
Udir

31.10.2011

Udir

28.11.2011

DN

15.12.2011

DN

Føring
Beløp
Til arbeid med DNS. 1 million kroner til
Globe.
Det skal spres ytterligere kunnskap om
skolehagevirksomhet gjennom Den
naturlige skolesekken.
Til arbeid med DNS. 1 million kroner
er tilskudd til referansegruppa.
Til arbeid med DNS. Kr 70 000,- er
tilskudd til referansegruppa sitt arbeid
i DNS.

6000000,250000,-

4200000,720000,-

11 170 000,-

Totalt overføring i 2011:

2 Samarbeid med regionkontaktene
I tråd med endringene om å erstatte ressursgruppe med regionkontakter (1.2.1) vil det i prosjektet
bli utarbeidet et nytt mandat tilpasset regionkontaktene. Dette vil bli tatt opp i prosjektgruppen
neste skoleår. For skoleåret 2011/2012 ble det med bakgrunn i tidligere mandat utarbeidet en
arbeidsbeskrivelse (vedlegg 1) som gjelder inntil nytt mandat foreligger.

2.1 Avtale
Med bakgrunn i utlysningsbrev, tildelingsbrev og arbeidsbeskrivelse har Naturfagsenteret inngått
avtale for skoleåret 2011/2012 med 5 høgskoler med respektive regionkontakter (tabell 2).
Tabell 2: Tildelinger av 20 % stillinger til Høgskoler for samarbeid med DNS for skoleåret 2011-2012, fylker som
er tilknytta høgskolene og antall DNS skoler for 2011/2012 i de respektive områdene.

Høgskoler med 20 % stilling som regionkontakt for Den naturlige skolesekken
skoleåret 2011/2012
Høgskole

Regionkontakt

Tilknytta fylkene

Høgskolen i Hedmark
(HiHM)
Høgskolen i Sør-Trøndelag
(HiST)
Høgskolen Stord/Haugesund
(HSH)
Høgskolen i Nord-Trøndelag
(HiNT)

Arne Nikolaisen Jordet

Hedmark, Oppland

Eli Munkebye

Høgskolen i Telemark (HiT)

Ingunn Fjørtoft

Sør-Trøndelag, Møre og
Romsdal
Rogaland, Hordaland,
Sogn og Fjordane
Nord-Trøndelag,
Nordland, Troms,
Finnmark
Telemark, Vestfold,
Buskerud, Aust-Agder,
Vest-Agder
Akershus, Oslo, Østfold

(Naturfagsenteret

Kari Grutle Nappen
Jon Arve Huseby

Antall DNS
skoler
18
11
22
11

14

18)

7

Årsrapport juni 2012 – Den naturlige skolesekken

2.2 Gjennomføring
Regionkontaktene har deltatt på samarbeidsmøter med Naturfagsenteret (tabell 3), etablert nettverk
av DNS skoler i sin region og arrangert nettverkssamlinger/regionale samlinger for DNS-skolene (3.1).
Regionkontaktene har tatt i mot underveisrapporter og sluttrapporter fra DNS-skolene. Rapportene
er brukt som bakgrunn for veiledning på de regionale samlingene og til beskrivelse av
skoleprosjektene i denne rapporten (kap 4). Regionkontaktene har i tillegg deltatt i lesing, vurdering
og tildeling av søknader fra nye skoler i DNS for skoleåret 2012/2013.
Tabell 3: Oversikt over samarbeidsmøter mellom Naturfagsenteret og regionkontaktene for skoleåret
2011/2012. Hovedinnholdet i de ulike møtene er skissert.

Samarbeidsmøter mellom Naturfagsenteret og regionkontaktene 2011/2012
Dato

Sted

20.-21. september
2011

Gardermoen
v/Naturfagsenteret

1.november 2011

Oslo
V/Naturfagsenteret
Naturfagsenteret

2. november 2011

15.-16. februar 2012

12. april 2012

Bergen
v/Naturfagsenteret i
samarbeid med Frede
Thorsheim og Olaug
Vetti Kvam ved
miljølære.no
Naturfagsenteret

10. mai 2012

Naturfagsenteret

22. juni 2012

Naturfagsenteret

Hovedinnhold
o Naturfagsenteret og DNS v/Anders Isnes
o Andre læringsarenaer, mål og målsetning i
skoleprosjekter v/Merethe Frøyland
o Bidratt med innlegg og tilrettelegging på
konferansen «Utvidede læringsrom»
o Perspektivene i DNS
o Presentasjon av Høgskolenes arbeid som
kan knyttes opp mot DNS
o Skisse til regionale samlinger for skoleåret
og innhold i første samling med skolene
o Utdanning for berekraftig utvikling (UBU).
o Veiledning av skoleprosjekter i forhold til
UBU
o Bruk av miljølære.no
o Innhold i andre samling med skolene
o Utforskende undervisning og
grunnleggende ferdigheter i
skoleprosjekter v/Eli Munkebye
o Innhold i siste samling med prosjektskolene
o Kriterier for å behandle nye søknader
o Kommentarer til spørreundersøkelsen
o Behandling og tildeling av søknader i ulike
regioner
o Kommentarer til årsrapport
o Kommentarer til gjennomført
spørreundersøkelse
o Planer for videre samarbeid i 2012/2013

2.3 Erfaring
Etableringen av regionkontakter ved 5 ulike høgskoler med lærerutdanning har for skoleåret
2011/2012 tilført kompetanse i DNS, til Naturfagsenteret og gitt prosjektskolene i DNS en genuin
mulighet til kompetanseheving og veiledning direkte inn i skoleprosjektene. Det siste vises spesielt i
den positive evalueringen som har kommet frem i etterkant av regionale samlinger (3.1.2).
Regionkontaktene har deltatt på mange samarbeidsmøter med Naturfagsenteret (tabell 3), noe som
har ført til en kompetanseheving internt i gruppen, diskusjoner som har bidratt til en videreutvikling
av DNS og en mer enhetlig veiledning ut mot prosjektskolene i DNS.
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3 Samarbeid med skolene
For å få til et tettere samarbeid med prosjektskolene regionalt ble det høsten 2011 inngått
samarbeid med 5 høgskoler (Regionkontakter 2.2.1). Regionkontaktene fikk ansvar for oppfølging av
skolene i ulike fylker tilknytta sin region (tabell 2). Naturfagsenteret har hatt dette ansvaret for
fylkene Akershus, Oslo og Østfold. Da Høgskolen Stord/Haugesund trakk seg som regional kontakt i
januar 2012 har Naturfagsenteret i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag bistått skolene i den
regionen med nettverkssamling og veiledning.
Vurdering av undervisningsoppleggene, erfaringer og evalueringer fra regionale samlinger og en
spørreundersøkelse til prosjektskolene danner hovedgrunnlaget for vurderingene av samarbeidet
med prosjektskolene i denne rapporten.

3.1 Regionale samlinger
Fra tidligere prosjektår i DNS har Naturfagsenteret og ressursgruppa erfart at skolene har behov for
veiledning og møtepunkter i prosjektene. Disse møtepunktene eller regionale samlinger, ser
Naturfagsenteret som nyttige både for at skoleprosjektene skal komme nærmere målet om en
sterkere tilknytning til LK06 som Naturfagsenteret skisserer i utlysningen og i rapportering gjennom
prosjektåret, men også for at skolene skal kunne knytte kontakter og få erfaringer fra andre
prosjektskoler i DNS.
I tildelingsbrevet til skolene skriver vi «Naturfagsenteret ser det som viktig at skolene deltar i et
nettverk sammen med andre skoler og kompetansemiljø for å sikre faglig oppfølging og utvikling.
Naturfagsenteret vil derfor gjennom prosjektet opprette regionale kontakter ved flere
høgskoler/universitet.» «Skolene vil bli invitert til å delta i nettverk i regi av høgskoler/universitet.»
På denne måten ble skolene gjort kjent med strukturen i DNS i forhold til nettverkssamlinger og
regionkontakter. Skolene fikk tidlig på høsten 2012 informasjon om regionkontakten i sin region og
informasjon og invitasjon om å delta på den nasjonale konferansen «Utvidede læringsrom» 1.
november 2011 (kap 8). På konferansen ble skolene introdusert til sine regionkontakter for deretter
å bli invitert på regionale samling i regi av regionkontaktene.

3.1.1 Gjennomføring
Regionkontaktene har arrangert 3 regionale samlinger for DNS-skolene i sin region. I regionen til
Høgskolen Stord/Haugesund ble det avholdt to samlinger hvor samling nummer to ble arrangert av
Naturfagsenteret og Høgskolen i Sør-Trøndelag. I regionen til Naturfagsenteret ble det også avholdt
to samlinger da samling nummer to hadde lav påmelding. Temaene har variert noe i de ulike
regionene, men alle regionkontaktene har tatt opp og diskutert perspektivene i DNS. Samlingene har
bestått av informasjon, teoretisk gjennomgang, gruppearbeid og diskusjoner i plenum og i grupper.
To lærere fra hver skole ble invitert på samlingene. Naturfagsenteret dekket reisekostnader som
oversteg kr 500,- pr. lærer.
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Tabell 4: Eksempel på gjennomføring av regionale samlinger med tidsramme, tema som har blitt tatt
opp og hva lærerne har forberedt til samlingene.

Innhold ved regionale samlinger
Dato og
tidspunkt

Innhold/tema

November 2011,
kl 09:30-15:30

Februar 2012,
kl 09:30-15:30

April 2012,
Kl 09:30-15:30

o Informasjon om DNS og
spesielt i forhold til
perspektivene
o Nærmiljøet som
læringsarena.
o Tema, mål og målsetning
koblet til LK06 for
skoleprosjektene.
o Evaluering
o Utdanning for bærekraftig
utvikling og samarbeid med
eksterne aktører
o Kommentarer til
underveisrapportene
o Evaluering

o Utforskende undervisning
o Vurdering koblet til
målsetningene
o Rapportering 2012

Forberedelse for skolene
o Ta med en skisse til
undervisningsforløp for
prosjektet.
o Diskuter undervisningen i
forhold til læringsmål for
elevene.
o Kort presentasjon for de andre
skolene.
o På hvilken måte illustrerer
skolens DNS prosjekt
bærekraftig utvikling?
o Ta stilling til prosjektets
samarbeidspartnere og tenk
over hvordan disse inkluderes i
undervisningsopplegget.
o Kort presentasjon for de andre
skolene.
o På hvilken måte tenker dere at
skolens DNS prosjekt inkluderer
utforskende undervisning.
o Diskuter hvordan elevene
vurderes i undervisningsopplegget og læringsutbytte til
elevene.
o Kort presentasjon for de andre
skolene.

I forkant av de regionale samlingene gikk regionkontaktene igjennom prosjektene til de skolene som
var påmeldt til samlingen. Regionkontaktene forberedte både individuelle
tilbakemeldinger/veiledninger og generelle veiledninger i foredrag som ble holdt. Skolene ble bedt
om å forberede korte muntlig innlegg om sitt prosjekt som skulle inneholde de mål som var satt for
dagen og beskrevet i tabellen over (tabell 4). Gruppearbeidet dreide seg også om de samme temaene
som ble tatt opp på samlingen.

3.1.2 Evaluering
Oppmøte ved de regionale samlingene har vært bra, men generelt ønsker Naturfagsenteret og
regionkontaktene at alle prosjektskolene møter på samlingene. På de to første samlingene (12
samlinger totalt) har det deltatt fra 7 til 28 lærere i hver region. Totalt har ca. 170 lærere deltatt på
disse 12 samlingene. Det har blitt gjennomført 16 regionale samlinger i løpet av 2011/2012.
Oppmøte for DNS-skoler generelt gjennom hele året har variert fra region til region, med en
oppmøteprosent fra 30 til 80 %.
De to første regionale samlingene ble avsluttet med en evaluering (figur 1). Totalt ble 11 samlinger
evaluert. Evalueringen viser at lærerne i stor grad har vært fornøyd med innholdet på samlingene. I
evalueringen ble lærerne i tillegg spurt om det var noe annet innhold de kunne tenke seg på neste
samling. Dette ble det tatt hensyn til ved oppsett av agenda for påfølgende samling.
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%
Figur 1: Evaluering av totalt 11 regionale samlinger i Den naturlige skolesekken.
Naturfagsenteret og regionkontaktene har i tillegg fått mange positive tilbakemeldingene på
organisering og gjennomføring av regionale samlinger gjennom prosjektåret, og vi ser det som en
viktig oppgave å tilrettelegge for disse møteplassene med skolene.

3.2 Spørreundersøkelse
3.2.1 Gjennomføring
I midten av juni ble det sendt ut en spørreundersøkelse for lærere (vedlegg 9) ved
prosjektskolene i DNS. Målet var bl.a. å få innsikt i det flerfaglige perspektivet i DNS og om det har
noen påvirkning på undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfagsenteret ønsket også
tilbakemeldinger på om DNS fører til større oppmerksomhet om viktige sider ved Kunnskapsløftet og
forankring av DNS-prosjektet ved skolene. Flere spørsmål rundt bruk av ekstern kompetanse ble også
stilt. Totalt svarte 70 lærere på spørreundersøkelsen. Ved skolene var det fra 1-3 lærere som svarte
på undersøkelsen.

3.2.1 Evaluering
Noen av svarene fra spørreundersøkelsen gjengis her, men det er ønskelig med en mer grundig
gjennomgang og en vurdering av hvordan undersøkelsen kan brukes i videre arbeid med DNS.

Flerfaglig perspektiv
Det flerfaglige perspektivet ved DNS-skolene er godt etablert og hele 77 % av lærerne sier at de
involverer samfunnsfag, naturfag er til stede i alle prosjektene, kroppsøving i 63 % av
skoleprosjektene og norsk i 64 % av undervisningsoppleggene. Andre fag som er sterkt involvert er
matematikk og kunst og håndverk med hhv. 40 og 36 %.

Bærekraftig utvikling og LK06
Over 80 % av lærerne mener at DNS i stor grad har gitt dem styrket forståelse for undervisning for
bærekraftig utvikling. Ved å jobbe med undervisningsopplegg innenfor DNS mener bortimot 90 % av
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lærerne at de har lagt større vekt på utdanning for bærekraftig utvikling, og hele 98 % har lagt større
vekte på nærmiljøet som klasserom. Flere av skolene har også lagt større vekt på bruk av utforskende
undervisning (nær 90 %), grunnleggende ferdigheter (nær 60 %) og vurdering for læring (over 50 %)
ved å jobbe med skoleprosjektene i DNS. Bortimot 70 % av lærerne sier de også har lagt større vekt
på bruk av kompetansemål og nedbrytning til læringsmål (65 %) i DNS-prosjektene.

Samarbeid med eksterne aktører
Så å si alle skolene bruker ekstern kompetanse som organisasjoner, lag og foreninger, kommunal
etat, universitet, bedrifter, muser eller vitensentre i sine DNS-prosjekter. Bare 4 % a lærerne sier at
de ikke har brukt ekstern kompetanse i sine DNS-prosjekter. Mest brukt er frivillige organisasjoner
med 45 %, men alle de andre som er nevnt her brukes også i forholdsvis stor grad (25-35 %) av
skolene. Halvparten av skolene sier at ekstern kompetanse i skoleprosjektene «gjennomførte deler
av undervisningsopplegget», mens bortimot 60 % oppdaterte lærerne på «informasjon om
muligheter i nærmiljøet». Ekstern kompetanse bidrog også i forberedelse og planlegging av
undervisningsopplegg (40 %) og flere holdt kurs for lærerne (26 %). Lærerne sier at først og fremst
(over 70 %) har bruk av ekstern kompetanse ført til «økt kompetanse hos lærerne», men både
lærerne (66 %) og elevene (60 %) har blitt mer motiverte ved å samarbeide med eksterne aktører.
Det har også ført til at skolen har blitt mer knyttet til lokale forhold (66 %) og gjort elevene
oppmerksomme på lokale forhold (57 %).

Regionale samling
Som en bekreftelse på evalueringen som har blitt gjennomført på de regionale samlingene (4.1.2) var
tilbakemeldingene i denne undersøkelsen også svært positive. Hele 86 % av lærerne svarte at
samlingene var nyttige for det DNS-prosjektet de jobbet med ved skolen, bortimot 80 % mente
faglige innlegg var nyttig og 90 % av lærerne synes de hadde stort utbytte av å dele erfaringer. De
som ikke deltok på regional samling i regi av Naturfagsenteret og regionkontaktene oppga tidspress
som hovedgrunn (49 %).

Forankring
Skoleprosjektene i DNS ser ut til å være godt etablert ved skolene. Hele 71 % av lærerne svarer at
prosjektet videreføres og nær 70 % sier at prosjektet er lagt inn i skolens planer. I hele 58 % av
skoleprosjektene er ledelsen godt involvert. Prosjektene er noe avhengig av eksterne midler (33 %).

4 Beskrivelse av skoleprosjektene
Vilkårene for tildelingen til skolene var å lage ett eller flere undervisningsopplegg i flerfaglige tema
som inkluderer minst to fag hvor det ene må være naturfag eller samfunnsfag. Undervisningsoppleggene skal gjennomføres i tilknytning til ordinær undervisning ved skolen. Undervisningsoppleggene skal ta hensyn til føringene (1.2.2) for DNS og kunne deles med andre på nettstedet
www.natursekken.no.
Skolene ble bedt om å sende inn skisse til undervisningsopplegg i en egen mal (vedlegg 6) og
fullstendig budsjett innen 15. januar 2012. Malen til undervisningsopplegg bygde videre på det
skolene ble bedt om å skissere i søknaden til DNS. Endelig undervisningsopplegg ble skolene bedt om
å sende inn innen 4. mai 2012.
Naturfagsenteret har i samarbeid med regionkontaktene lagt vekt på å veilede skolene i
undervisningsoppleggene slik at perspektivene i DNS kunne styrkes ytterligere i skolenes prosjekter.
Skolene som er med i DNS er en uensartet gruppe. De varierer i stor grad m.h.t elevtall, geografisk
plassering, utviklingskultur og kompetanse og dette gjør behovet om tilpasset veiledning relativt
stort. Direkte møter med skolene vurderes derfor som svært nyttig og gir et bedre utbytte, både for
skolene og regionkontaktene.
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4.1 Innhold i undervisningsoppleggene
Skolenes halvårsrapporter gav en god indikasjon på deres status og potensial for utvikling og ga et
godt grunnlag for videre veiledning og oppfølging. De regionale samlingene er lagt opp til å gi gode
tilbakemeldinger og veiledninger for å videreutvikle undervisningsoppleggene ved prosjektskolene i
DNS. Mange skoler leverte ikke endelig undervisningsopplegg innen fristen 4. mai. Flere av skolene
ba om mer tid til beskrivelsene, mens andre hadde levert gode halvårsrapporter i januar 2012.
Enkelte skoler gjennomfører sine DNS prosjekter i første del av skoleåret og ser derfor ikke
betydningen av å levere inn to rapporter etter endt prosjekt. Prosjektgruppa tar dette til etterretning
men vil samtidig finne strategi for et samarbeid med disse skolene gjennom hele skoleåret. Som
nevnt i tidligere årsrapporter oppgir mange lærere at det er svært arbeidskrevende å beskrive sine
undervisningsopplegg som enkelte ganger er meget omfattende. Det har derfor vært nødvendig med
flere påminnelser for å få samlet inn skolenes beskrivelser av undervisningsoppleggene.
En kortfattet beskrivelse av skoleprosjektene er oppsummert og vedlagt (vedlegg 8). En mer detaljert
beskrivelse av 6 enkeltprosjekter er beskrevet i tabell 5.

4.1.1 Vurdering av skoleprosjektene
Sammen med regionkontaktene har Naturfagsenteret vurdert alle innleverte undervisningsopplegg i
mai - juni 2012. Skolenes skriftlige materiale blir vurdert som bra, og de aller fleste dekker
perspektivene i DNS på en tilfredsstillende måte. I vurderingene av 6 skoleprosjekter i tabell 5 har vi
sett på de mest sentrale perspektivene i DNS som flerfaglighet, utforskende arbeidsmåter, bruk av
nærmiljø, utdanning for bærekraftig utvikling og om grunnleggende ferdigheter er synliggjort. De 6
skoleprosjektene som er omtalt er et tilfeldig utvalg av forholdsvis godt beskrevet
undervisningsopplegg som er sendt inn til Naturfagsenteret. De er valgt ut med hensyn til ulike
skoletyper og fra ulike fylker i landet.
De innkomne beskrivelsene av undervisningsopplegg viser en stor variasjon av innhold i
skoleprosjektene. Naturfag er et gjennomgangsfag som et stort flertall av skolene inkluderer i
prosjektene, men det er stor bredde i fagene som ellers er inkludert. Antall fag i prosjektene avtar
med stigende klassetrinn. Ved de videregående skolene er tendensen at to fag er inkludert i
undervisningsopplegget, mens det på barnetrinnet gjerne kan være opp til 4-6 fag. Prosjektgruppa
vurderer at skolene i stor grad tar utgangspunkt i økologiske og – eller geologiske kvaliteter i
lokalmiljøet når de utformer undervisningsopplegget. Et grovt anslag viser at biologiske mangfold og
problemstillinger knyttet til vann og vassdrag er temaer som ofte går igjen i prosjektene. Mange
skoler trekker også veksler på lokalhistorie og forhold ved samfunnsutviklingen i prosjektene sine. En
klar tendens er at skolenes søknad til DNS er motivert av et sterkt ønske hos lærerne ved skolene om
å utvikle en miljøbevisst adferd og lokal tilknytning hos sine elever.
Vi vurderer det sterke lokale utgangspunktet til å være en styrke ved DNS prosjektene. Samtidig gjør
dette at undervisningsoppleggene blir svært tilpasset den enkelte skole og ikke uten videre kan tas i
bruk av en annen skole.
Lærerne ved DNS skolene har ulike erfaring i å samarbeide med eksterne aktører i sin undervisning.
Dette er noe prosjektgruppa har vektlagt på de regionale samlingene. Det går ikke alltid godt frem av
skolenes beskrivelse av undervisningsopplegget hvordan - og til hva, de har samarbeidet med
eksterne aktører om, men vi ser en stor variasjon i samarbeidspartnere. Lokale foreninger i
landsdekkende organisasjoner (f. eks Norges Jeger og Fiskerforbund og Norsk Ornitologisk Forening)
er gjengangere, men skolene samarbeider også med kommunale etater og høgskole og
universitetsmiljø der det er naturlig. M.h.t skolenes geografiske plassering er det noe ulikt hvilke
samarbeidspartnere skolen har tilgang til, men vårt inntrykk er at lærerne tar kontakt også med
nasjonale kompetansemiljø der de finner det relevant. Utfordringen er at kontakten med eksterne
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aktører ikke bare blir en kompetanseheving for lærerne og et samarbeid på overordnet nivå, men at
elevene blir tilstrekkelig involvert i samarbeidet på en slik måte at de kan bidra til utvikling innenfor
prosjektets tema og målsetting. Regionkontaktene vil holde fram med veiledning på dette punktet.
Tabell 5: Beskrivelse av 6 skoleprosjekter i DNS med ressursgruppa sine vurderinger.
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:

ÅDALSBRUK SKOLE (HEDMARK)
Biologisk mangfold og energiutnyttelse i Svartelva
5. – 7. trinn
Samfunnsfag (bærekraftig utvikling), Naturfag (biologisk mangfold, bruk av
energi før og nå), Norsk (muntlige framlegg og skriving av rapport) og
Kroppsøving (friluftsliv)
Samarbeidspartnere: Lokal ressursperson i biologi, lokale aktører i miljøkonflikt, lokalt museum.
Hovedmålsetning: Å styrke elevers og læreres bevissthet om bærekraftlig utvikling i lokalsamfunnet
med vekt på Svartelva.
Bilder fra prosjektet:

Vår vurdering av prosjektet: Skolen har ivaretatt alle perspektivene i prosjektet på en god måte:
Mål: Opplegget har en tydelig forankring i LK06 med referanser til kompetansemål i de fag som er
involvert og disse er konkretisert i klart definerte læringsmål for elevene. Det er en rød tråd i opplegget
som gjennomføres over to skoleår på mellomtrinnet (5.-7.trinn).
Bærekraftig utvikling: Elevenes bevissthet om bærekraftig utvikling ivaretas i en tredelt prosess:
a) Gjennom teoretisk arbeid med plante- og dyreliv i klasserom og praktisk feltarbeid langs Svartelva
skal elevene få en begynnende forståelse av begrepet biologisk mangfold.
b) Gjennom teoretisk arbeid med energi i klasserom og praktisk arbeid med å lage skovlhjul i Svartelva
skal elevene få en begynnende forståelse av ulike energikilder og fordeler og ulemper med disse.
c) Gjennom møter med aktørene som er involvert i et lokalt vannkraftutbyggingsprosjekt og befaring
langs elva i kano blir elevene utfordret til å anvende sin begynnende forståelse av bærekraftig utvikling
i en aktuell og virkelighetsnær konflikt.
Uteskole: Elever og lærere jobber med det faglige innholdet både teoretisk i klasserom og ute langs
Svartelva gjennom ulike praktiske aktiviteter. Det er etablert en tydelig sammenheng mellom
aktiviteter i og utenfor klasserommet.
Forskerspiren: Elevene arbeider med forskerspiremetodikk løpende gjennom prosjektet: a) Når elevene
kartlegger artsmangfoldet i Svartelva. b) Når de leser faglige tekster. c) Når de tester ut hypoteser for å
lære om energi. De må argumentere, diskutere, teste ut hypoteser og formidle.
Grunnleggende ferdigheter: Elevene utfordres til å ta i bruk de grunnleggende ferdigheter: å kunne
uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese og kunne bruke digitale ferdigheter
hele veien i ulike aktiviteter.
Vurdering: Det foregår løpende vurdering for læring (formative vurderingsformer) i prosessen: Lærer
vurderer og kommenterer hele veien elevenes muntlige og skriftlige presentasjoner og evne til å bruke
faglige begreper. Elevene vurderer medelevers muntlige presentasjoner og medelevers evne til å
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argumentere i noen definerte undervisningsopplegg.
Samarbeid med lokale aktører: Klassen involverer en lokal ressursperson i biologi i prosjektet, de får
lokale interessegrupper til å presentere en lokal konflikt og de besøker et lokalt museum.
Elevaktivitet i prosjektet: Elevene utfordres til deltakelse gjennom bruk av elevaktive arbeidsmåter,
både i klasserommet og gjennom uteskoleaktiviteter. Det er en klar sammenheng mellom aktiviteter i
og utenfor klasserommet. Det brukes også varierte arbeidsmåter som stimulerer elevene kognitivt,
sansemotorisk, etisk og emosjonelt – dvs. bruk av ”hodets, hjertets og håndens kunnskapsformer”.
Hva har elevene gjort?
Følgende ”Leserinnlegg” fra en elev er et eksempel på en skriftlig oppgave elevene arbeidet med:
Nei til kraftverk
”Jeg har hørt at kommunen skal bygge et vannkraftverk på Fløta. Jeg synes ikke de burde gjøre dette,
for Fløta er et bra utested med yrende fugle- og dyreliv, som både jeg og mange andre har et forhold til.
Hvis dette kraftverket blir bygget kommer elva til å bli tørrere, noe som vil favorisere grana og den kan
da utkonkurrere gråor og heggeskogen. Sumpen kommer også da til å bli oversvømt, noe som medfører
at mange fugle- og insektarter forsvinner. Hvis demningen blir bygd kommer elva til å bli tørrere d.v.s at
mange plantearter vil bli borte. I elva lever også en sterkt truet art, nemlig edelkrepsen.
«Hvis elva tørker ut kommer edelkrepsen til å dø ut på dette stedet også, noe den har gjort mange
andre steder.”
Stian Oppegaard (elev).
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Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:

MIDSUND MONTESSORISKOLE (MØRE OG ROMSDAL)
Fra jord til bord
1. og 2. trinn
Naturfag, norsk, matematikk, historie, engelsk, geografi, musikk, mat og helse,
kroppsøving og kunst og håndverk
Samarbeidspartnere: Lokale bønder, hvor en av dem har hatt styreverv i TINE, og er styremedlem i
Bondelaget i fylket, og har derfor god kompetanse på flere områder der vi
trenger hjelp og rettledning. Bioforsk Tingvoll og nærbutikken er også våre
samarbeidspartnere.
Hovemålsetning: Bli kjent med hvert steg i produksjonen av en del matvarer.
Ett bilde fra prosjektet:

Vår vurdering av prosjektet: Undervisningsopplegget er godt knyttet til Kunnskapsløftets
kompetansemål, og det har en bred tverrfaglighet. Det har vært lagt stor vekt på undring og samtale,
noe som er helt i tråd med Forskerspiren på disse trinnene. De har også arbeidet utforskende mht
hvilke vektsvilkår som trengs og brukt ulike type poteter for å se om det er forskjell i mengde avling.
Undervisningsopplegget har en fin balanse mellom for- og etterarbeid, i tillegg til det som skjer utenfor
klasserommet. I for- og etterarbeid er grunnleggende ferdigheter godt integrert. Gjennom å dyrke
egen mat, kompostering og økologiske kretsløp har elevene fått en god tilnærming til bærekraftig
utvikling. De har tatt i bruk lokale bønder, nærbutikken og kompetanse fra fagfolk, og på denne måten
knyttet lokal kompetanse godt opp mot opplegget sitt. Det som kan sies å være mangelfullt dekket er
vurdering av måloppnåelse, noe som er felles for alle de ulike prosjektene.
Elevaktivitet i prosjektet: Elevene har vært i fjøset, jobbet med skolehage, hatt formingsoppgaver, laget
mat, samlet dokumentasjon i form av notater, tegninger, historier og dikt. De har arbeidet utforskende
og har hatt stor vekt på samtale og aktiv bruk av sansene.
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Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:

SENTRUM SKOLE (FINNMARK)
Det vi opplever - det husker vi
5.trinn
Naturfag, samfunnsfag, kroppsøving, norsk, matematikk

Samarbeidspartnere: UIT, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomisk institutt for arktisk og marin
biologi
Hovedmålsetning: Vil forsøkene bidra til å øke interesse, kunnskap og engasjement for det arktiske
tundraøkosystemet, og skape en felles forståelse for klimarelaterte utfordringer i nordområdene?

Vår vurdering av prosjektet: Skolen har hatt et globalt perspektiv med klar lokal forankring. De har
studert det arktiske tundraøkosystemet og brukt dette som en tilnærming mot globale klimaendringer.
De har på en god og naturlig måte tatt inn grunnleggende ferdigheter og flere av skolens fag i sitt
prosjekt. Et tett og godt samarbeid med Universitetet i Tromsø har sikret faglig kvalitet og tilført
prosjektet og skolen mye kompetanse. Skolen har deltatt i TUNDRA schoolnet som er et sirkumpolart
samarbeid om studier av tilstand og endringer i arktisk tundra. Utforskende arbeidsmåter har blitt
brukt i prosjektet og prosjektet har gått inn som en naturlig del av skolens fag og virksomhet.
Elevaktivitet i prosjektet: Elevene har deltatt i forberedende teoretisk og praktisk arbeid i regi av skolen
og i samarbeid med kompetansepersoner fra Universitetet i Tromsø. Elevene har deltatt i planlegging
og formulering av problemstillinger. De har gjennomført undersøkelser og har underveis skrevet
individuell logg. Etter de praktiske delene har elevene bearbeidet resultatene som de tilslutt har
sammenfattet og presentert i en felles logg.
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Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

HOP UNGDOMSSKOLE (HORDALAND)
Bærekraftig utvikling i et lokalt perspektiv
8.-9. og 10. trinn
Samfunnsfag og naturfag
Høyskole eller universitet, Nesttunvassdragets venner, journalist (Fanaposten),
lokalhistorikere, relevant kompetanse fra kommunens fagetater
Hovedmålsetning: Utvikle elevers og læreres kunnskap, engasjement og bevissthet om bærekraftig
utvikling gjennom gjennom fokus på økosystem, næringsinteresser og utvikling i lokalmiljøet.

lokalitetene ligger 3-10 minutters gåtur fra skolen
Vår vurdering av prosjektet: Prosjektet tar utgangspunkt i et lokalt vassdrag og fokuserer på
undervisning om - og for bærekraftig utvikling. Skolen har involvert flere eksterne samarbeidspartnere i
prosjektet, både lokale lag og foreninger og statlige forskningsinstitusjoner, kommunale etater for å
styrke bredden og kompetansen i prosjektet.
Undervisningsopplegget knytter først og fremst naturfag og samfunnsfag, inkludert geografi og
historie, sammen. Skolen har utarbeidet læringsmål med aktiviteter og metoder for gjennomføring
samt vurdering. De grunnleggende ferdighetene er ivaretatt i prosjektet blant annet gjennom
mangfoldet av aktiviteter.
I prosjektet arbeider skolen etter intensjonen om at elevene skal få muligheten til å utvikle miljørettet
adferd som ett ledd i bærekraftig utvikling. Dette innebærer at elevene må ha positive opplevelser
knyttet til områdene i og rundt vassdraget, samt kunnskap om økologi og samfunnsutvikling. Skolen
har derfor arbeidet aktivt for å stimulere elevenes nysgjerrighet og kunnskap om nærmiljøet.
Undervisningsopplegget legger vekt på at elevene skal være med å planlegge og gjennomføre
undersøkelser, sette hypotester og teste dem, publisere resultater og føre journal. Sammen med
samfunnsfaget vil vi jobbe mye med årsak og virkning og det å argumentere for synspunkt. Slik blir
perspektivet om utforskende arbeidsmetoder ivaretatt.
Flerfagligheten og mangfoldet av aktiviteter gir stor grad av elevaktivitet i dette prosjektet. Elevene
har registrert søppel i – og langs vassdraget og ryddet et bestemt område. Feltarbeidet har også gitt
elevene muligheten til å lære å dra garn. Resultater og funn elevene kom fram til ble registrert,
fotografert og publisert på digitale plattformer. Prosjektet har inkludert intervju som arbeidsmetode og
elevene har skrevet artikler og leserinnlegg med bakgrunn i resultater fra prosjektet.
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Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

NESODDTANGEN SKOLE (AKERSHUS)
Vannets vei – fra skolegård til fjord
6.trinn
Naturfag, samfunnsfag, RLE og matematikk
skogsjefen i Nesodden kommune, Nesodden jeger og fiskerforening, Nesodden
historielag
Hovedmålsetning: Hovedmålet er å skape forståelse og kunnskap om vannets kretsløp og hvilken
innvirkning det har på vår lokale biotop.

Vår vurdering av prosjektet: Undervisningsopplegget har to hovedfokus: vannets kretsløp og
bergrunnen i skolens område. Undervisningsopplegget vil trekke veksler på alle skolens fagområder og
involverer derfor flere fag i prosjektet, deriblant de to føringsfagene i DNS. Det går tydelig fram av
undervisningsopplegget hvordan de ulike kompetansemålene i hvert fag er dekket i undervisningen.
Skolen involverer flere eksterne samarbeidspartnere i undervisningsopplegget, og legger vekt på den
lokale forankringen av samarbeidet. Skolen vektlegger forberedelse, gjennomføring og etterarbeid og
undervisningsopplegget inneholder både teoretiske emner og feltarbeid. Undervisningsopplegget tar
utgangspunkt i lokale biologiske og geologiske kvaliteter i skolens nærområde og dette er med på å
ivareta målet om å ta i bruk nærmiljøet som læringsarena. Gjennom konkretisering og praktiske
erfaringer har elevene tatt i bruk begreper og lært ferdigheter for å gjennomføre feltarbeid. Skolen har
anvendt Nyskjerrigpermetoden som innfallsvinkel på den måten at elevene har utarbeidet hypoteser i
forkant av gjennomføringen av undervisningsopplegget.
Tverrfagligheten sammen med det lokale fokuset utgjør undervisningsoppleggets utgangspunkt for å gi
elevene en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.
Elevaktivitet i prosjektet: Feltarbeidet i undervisningsopplegget gir elevene rike muligheter for
aktiviteter. Elevene har samlet inn vannprøver i felt og analysert dem i klasserom. Arbeidet med
biologisk mangfold langs vassdraget resulterte i en plakat der elevene selv tegnet og presenterte de
funn som var gjort. Ett av elevproduktene var også selvlagde seljefløyter. Forarbeidet og resultatene av
dette feltarbeidet resulterte i elevrapporter. I rapportene presenterte elevene sine hypoteser,
resultater og forslag til konklusjoner. Elevene vurderte også eget arbeid gjennom undervisningsløpet
og beskrev hva de hadde lært. Elevrapporten dannet grunnlag for en sluttvurdering der elevenes evner
til å finne løsninger på problemstillinger var hovedfokus.
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4.2 Kommentarer til skolebudsjettene
Skolene leverte forslag til budsjett i januar 2012. Frist for innlevering av regnskap var 1. juni 2012.
Prosjektskoleregnskapene har kommet inn utover i juni etter hvert som prosjektene har blitt
ferdigstilt. Noen skoler står igjen med midler som de vil bruke på å videreføre prosjektet høsten
2012. Ved utlysning av midler ble skolene anbefalt å fordele tildelte midler hovedsakelig på å
utarbeide undervisningsopplegg, kompetanseheving knytta til prosjektet, kjøp av tjenester fra
eksterne aktører og noe til kjøp av utstyr. Ved tildeling av midler til skolene ble disse føringene
presisert og der hvor søknadssummen var større enn tildelt beløp, ble det i tildelingsbrevet
kommentert hva beløpet var ment å dekke. Naturfagsenteret tar inn regnskap fra alle
prosjektskolene etter hvert som de har det klart.

5 Beskrivelse av hva referansegruppa har levert i DNS
Naturfagsenteret har gjennom utlysning til medlemmer i referansegruppa (1.2.1) pekt på sentrale
områder hvor samarbeid mellom ekstern aktører og skoler kan foregå i DNS. Eksterne aktører kan
bidra med kunnskap og unike erfaringer inn i skoleprosjektene. Gjennom året har mange elever og
lærere fått ta del i deres kurs, veiledninger og undervisningsopplegg.
Samarbeidet mellom skoler og organisasjoner som DNS legger opp til, er ment å gi skolene en aktiv
støttespiller i arbeidet med å ta i bruk nærområdet som læringsarena, øke kompetansen på
uteundervisning og hjelpe skolene i å styrke perspektivene i DNS i utviklingen av
undervisningsopplegg. Tabell 4 nedenfor gir en oversikt over tildelte midler og aktiviteter.

5.1 Innholdet i det referansegruppa har levert
Tabell 6: Medlemmer i referansegruppa som har fått støtte fra Den naturlige skolesekken og en kort
oppsummering av hva de har levert i 2011/2012.
Norges Naturvernforbund (NNV)

Hovedinnretning på seks av delprosjektene har vært konkrete aktiviteter for elever i tett samarbeid
mellom skoler og Naturvernforbundet, både nye samarbeid og videreføring av etablerte kontakter. I
Nordland, har fokus vært på utvikling og koordinering av veiledernettverk.
NNV Oslo og Akershus

NNV Sogn og Fjordane

NNV Hordaland

Utarbeide oppgaver og lærerveiledninger til
bruk av naturkartheftene og eventyrskogheftene i Oslo. Sammen med Friluftsetaten i
Oslo kommune anlegges egne eventyrskogstier. Prosjektet arbeider for økt bruk
av naturkart og eventyrskogshefter i skolen
for å stimulere naturglede, naturkunnskap
og fysisk aktivitet.
Gjennomføring av prosjektet Biologisk
Mangfoldsutstilling. Utstillingen inneholder
220 arter og 500 objekter av preparerte dyr
og objekter fra planteriket elevene kan ta og
føle på. Forslag til undervisningsopplegg
medfølger utstillingen. Utstillingen har
intensjon om å inspirere skolene til å gå ut i
felt og gjøre egne observasjoner og funn.
Opprette nettverk med naturguider og
pilotere undervisningsoppleggene ”Kyst og
hav” (Bergen) og ”Fjell og elv”(indre

Kr 100 000,-

Kr 100 000,-

Kr 60 000,-
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NNV Kristiansand

NNV Kragerø

Hordaland) med skoler i Hordaland.
Utvikling av undervisningsopplegg "Biologisk
mangfold på Nedre Timenes - kjenn ditt tre"
Dagsturer til Nedre Timenes med
elevgrupper fra ulike skoler og klassetrinn i
Kristiansand.
Utvikling av undervisningsopplegg til
skolenære verneområder i samarbeid med
Kragerø kommune v/ Kalstad skole, og
prøve ut hvordan skolen kan bidra både i
utforskning, dokumentasjon og skjøtsel inne
i verneområdet.

Kr 40 000,-

Kr 90 000,-

Friluftsrådenes Landsforbund (FL)

FL har drevet utviklingsarbeid med videreutvikling og utprøving av kursmodul- stedsbasert læring på
nettstedet Kart i skolen, herunder utprøving av nettplattform, utvikling av veiledere (teknisk og
metodisk), samt evaluering. På lokalt nivå har friluftsrådene gjennomført ulike lokale opplegg i
samarbeid med skoler og oppsummert i tabellen under.
Friluftsrådenes
Landsforbund (FL)

FL og Friluftsrådet Sør (FS):
”Aktiv forvaltning av marine
verdier i kystsonen”

Midt - Troms Friluftsråd:
”Høstingstradisjoner i MidtTroms”.

Oslofjordens Friluftsråd:
”Marin forsøpling”

FL sentralt har jobbet med å koordinere
erfaringer og å legge til rette for
videreutvikling av lokale tiltak og
undervisningsopplegg, samt sentralt
utviklingsarbeid i referansegruppa for å se
på mulige samarbeidstiltak.
Utvikling av tredelt undervisningsopplegg
der bakgrunnskunnskap, egen forskning og
oppdragsforskning utgjør hoveddelene.
Tiltaket skal bidra til elevenes forståelse for
forskning og forvaltning av marine verdier
og gjennomføres av Friluftsrådet Sør (FS)
med faglig og praktisk støtte fra
Havforskningsinstituttet (HI). 4 skoler i
Tvedestrand kommune har deltatt.

Kr 25 000,-

Tiltaket er gjennomført av Midt-Troms
Friluftsråd i samarbeid med Pedagogisk
senter i Midt- Troms og prosjektskolene, og
har tatt for seg aktiviteter som isfisking,
bærplukking og høsting av potet og gulrot.
Skolene har laget handlingsplan for årlig
gjennomføring og har fokusert på
betydningen av å ta vare på naturens
ressurser.
Utvikling av et undervisningsopplegg i
marinforsøpling og bærekraftig utvikling.
Undervisningsopplegget utarbeides i
samarbeid med Hold Norge Rent
(kampanjeleder for strandryddedagen i
Norge) og fokuserer på marin forsøpling og
bærekraftig utvikling.

Kr 26 000,-

Kr 100 000,-

Kr 50 000,-
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FL og Friluftsrådene:
”Oppstart av Stedsbasert
Læring”

Dalane Friluftsråd

Hamar Naturskole

Undervisningsopplegget inkluderte praktisk
arbeid med rydding av et strandområde, i
regi av Oslofjordens Friluftsråd, der avfallet
ble registrert og ble en del av elevens arbeid
med forsøk og hypotesetesting.
Implementering av Stedsbasert læring på
nettstedet Kart i Skolen og kurs for skoler i
bruk av nettstedet Stedsbasert læring på
Kart i skolen og utarbeidelse av stedsbasert
læreplaner. Totalt er ca 10 kurs utviklet og
pilotert.
Utvikle informasjon og
undervisningsopplegg i flere fag knyttet til
aktiviteten som friluftsrådet har sammen
med Magma Geopark. Prosjektet utvikler en
informasjons database rundt hvert av de
aktuelle fagene, samt utvikler en rekke
aktiviteter, timeplaner og ekskursjoner for
hvert fag på grunnskole og videregående
utdanning.
Den økonomiske støtten er benyttet til
fadderskoleopplegg med
barneskoler/nettverksbygging med
ungdomsskoler, og kurs. Hamar Naturskole
har gjennomført 8 kurs i forbindelse med
DNS, hovedsakelig ved Naturens Hus på
Hamar. Kursene som holdes samordnes
med nettverket for skoler som skal
opprettes gjennom DNS ved Høgskolen i
Hedmark. Formålet med fadderskoleordningen har vært å gi lærerne tips, ideer
og naturfaglig påfyll, slik at de selv kan bli i
stand til å legge opp sin undervisning ute i
skolenes eget nærmiljø. Naturskolen har
stilt med faglig bistand og pedagogisk
veiledning og hjelp til gjennomføring og
drifting av nettverkene. I tillegg stiller
Naturskolen en del utstyr til disposisjon.

Skogbrukets Kursinstitutt

Kr 100 000.-

Kr 40 000,-

Kr 90 000,-

Kr 50 000,Utviklet lærerkurs i hvordan arbeide i
skjæringspunktet mellom kunnskap om
menneskers bruk av skog og hvordan den
enkeltes valg som forbruker har betydning
for bærekraftig utvikling.

Den Norske Turistforening

Har utviklet og lagt til rette for mer og bedre Kr 100 000,uteundervisning og friluftsliv i skolen,
hovedsakelig gjennom gratis kurs for lærere.
Alle aktivitetene som gjennomføres på
lærerkursene er nå samlet i boka ”Lek og
Lær”. Kursene holdes i skolenes nærområde
da dette gjør lærerne oppmerksomme på
kvalitetene i deres eget nærmiljø og gjør det
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lettere å ta i bruk kursinnholdet etter endt
kurs.
Norges Jeger og
Fiskerforbund (NJFF),
Østfold

Norsk Ornitologisk
Forening (NOF)

Norges Jeger og Fiskerforbund, Østfold, fikk
støtte til Morsa-prosjektet som startet opp i
1999 som et samarbeid mellom kommuner,
regionale myndigheter og brukerinteresser
for å bedre vannkvaliteten i VansjøHobølvassdraget. NJFF, Østfold har
utarbeidet og gjennomført
undervisningsopplegg for ungdomstrinnet
der isfiske har vært hovedaktiviteten.
NOF har mottatt midler for å fullføre et
påbegynt arbeid med å lage et nettbasert
undervisningsopplegg om fugler basert på
NOF’s kurshefte ”Fugleskolen” (86 sider).
Midlene har også blitt brukt til å involvere
NOFs lokale nettverk opp mot de lokale
skoler og undervisningsgrupper.

Kr 30 000,-

Kr 90 000,-

5.2 Vurdering av samarbeidet med referansegruppa
Skolene som søker midler i DNS er bedt om å involvere organisasjoner, institusjoner, foreninger eller
andre skoleeksterne aktører i sine prosjekter (1.2.2). En gjennomgang av skolenes innleverte
undervisningsopplegg viser at skolene involverer et mangfold av skoleeksterne aktører i prosjektene
sine (tabell 5 og vedlegg 8). Prosjektskolene har samarbeidet med frivillige organisasjoner,
nasjonalparksentre, vitensentre, museer, universitet og høgskoler, kommuner, fylkeskommuner og
bedrifter, både statlige og private (3.2). Mange av skolene samarbeider med nasjonale og
regionale/lokale kompetansemiljø og samarbeidet med fag- og forskningsmiljøene fremstår som
viktig for skolene. Prosjektskolene nevner også andre lærere, lag og foreninger, lokale grunneiere og
foreldre som viktige samarbeidspartnere. (3.2)
Den 23. mai ble det avholdt et erfaringsseminar med medlemmene i referansegruppa. Møtet ble
holdt ved Universitetet i Oslo, men var initiert av DN. Representanter fra KD, MD, Udir, DN og
Naturfagsenteret var til stede på møtet sammen med representanter fra DNT, SABIMA, NJFF, FL,
NOF, SNO, Skogbrukets kursinstitutt, Lutvann skole, Nordland Nasjonalparksenter og Miljøagentene.
NNV meldte forfall. Det var ingen representanter fra regionkontaktene til stede på møtet. Møtet var
ment å gi en orientering om status i DNS og samtidig være en plattform for diskusjon og
meningsutveksling om organisasjonenes erfaringer i DNS. Naturfagsenteret orienterte om status i
DNS og satsingen ved senteret i forbindelse med at ny leder ble tilsatt ved årsskiftet. Med bakgrunn i
at DN overtar ansvaret for oppfølgingen av referansegruppa ble det lagt opp til gruppearbeid der
organisering og sammensetning av referansegruppa og dennes samarbeid med regionkontaktene i
DNS var hovedtema. Organisasjonene er ulike både i organisering, størrelse og innhold og deres
perspektiver og erfaringer er derfor noe ulike. Det følgende er en sammenfatning av
gruppediskusjonen og representerer gruppemedlemmenes erfaringer på tvers av organisasjonene:
-

Flere organisasjoner opplever at skoler og organisasjoner til nå har vært for adskilte på
sentralt nivå i DNS, men at de på lokalt nivå er mer forent og koordinert og at det er behov
for flere møteplasser for skoler og organisasjoner i løpet av året. Representanter fra
referansegruppa bør i tillegg være tilstede på regionale samlinger og de regionale
kontaktene må ha oversikt over organisasjonene i sin region.
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-

-

Organisasjonene har et ønske om at deres tilbud kommer mer ensartet ut til skolene og
ønsker derfor mer samordning og koordinering av tilbudene mot skolene.
Organisasjonene opplever at det er uklare forventninger til hva som forventes m.h.t
referansegruppas mandat og at det er vanskelig å finne sin rolle i referansegruppa. På lokalt
nivå i organisasjonene kan det være vanskelig å forstå innholdet i DNS, kriterier og
søknadsprosess.
Organisasjonene erfarer at de kan bli bedre til å omtale og promotere deres arbeid i DNS på
sine respektive nettsider.

6 Status for nettstedet www.natursekken.no
Det arbeides fortsatt med
nettstedets utforming og
organisering. Dette arbeidet har tatt
mye lenger tid enn ønsket på grunn
av andre oppgaver som må
prioriteres i prosjektet.
Naturfagsenteret samkjører nå
revideringen av natursekken.no med
naturfag.no, og noe mer
arbeidskapasitet er satt på arbeidet.
Mye arbeid er gjort for at
publiseringsløsningen skal fremstå
som enklere og mer i forhold til
dagens tekniske muligheter og
løsninger.

Natursekken.no vil fremstå i nytt design (bilde 1) når endelig
publiseringsløsning er klar:

Bilde 1: Forslg til layout på natursekken.no

6.1 Film
Naturfagsenteret ønsker i større
grad at natursekken.no skal formidle
arbeidsformen i DNS og det ble
derfor høsten 2011 bestemt at det
skulle lages en film om ulike
skoleprosjekter innenfor prosjektet.
Denne filmen ble laget i forkant av
konferansen «Utvidede
læringsrom». Av ulike årsaker har
det tatt noe tid å ferdigstille filmen.
Naturfagsenteret har nå bestemt at
filmen skal omhandle ett prosjekt i
nærområdet til Lusetjern skole
(bilde 2), og filmen vil bli redigert til
dette formålet.

Tittelen på filmen vil være: «Miljøskogen på Lusetjern, Den
naturlige skolesekken»

Bilde 2: Rydding av «Miljøskogen» på Lusetjern. Foto: Lusetjern
skole
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7 Arbeid med skolehager i DNS
Naturfagsenteret fikk et supplerende tildelingsbrev i 2011 for arbeid med skolehager i DNS.
Innholdet i dette arbeidet i forhold til DNS var: «Det skal spres ytterligere kunnskap om
skolehagevirksomhet samt ideer for skolehagearbeid gjennom Den naturlige skolesekken»
Naturfagsenteret har opprettet en arbeidsgruppe for dette arbeidet bestående av representanter fra
Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB), Bioforsk, Geitmyra skolehage og Høgskolen i Oslo og
Akershus. Denne gruppen har startet arbeidet med et nummer av ”Kimen” om skolehager,
dagskurspakke om skolehager og tilrettelegging av artikler til natursekken.no.

8 Konferanse: Utvidede læringsrom
Konferansen Utvidede læringsrom (http://www.natursekken.no/nyhet/vis.html?tid=1698261) ble
gjennomført i Oslo 1. november 2011. Konferansen hadde 226 deltakere. Naturfagsenteret var
fornøyd med gjennomføringen og har fått mange positive tilbakemeldinger. Konferansen ga som
helhet god informasjon om DNS og hvordan den kan implementeres. Konferansen bidrog til en
spredning av DNS til deltakerne og nådde således aktuelle målgrupper. Eksemplene og foredragene
(vedlegg 7) som ble vist har også fått mange positive tilbakemeldinger. Noe mer kunne vært vist fra
videregående skoler, og eksemplene kunne vært i mindre skala for å inspirere skoler som ønsker å
søke om midler. De parallelle sesjonene kunne vært noe lenger for å få plass til diskusjoner og
samtaler.

9 Disposisjon av midler
Prosjektet har i 2011 mottatt totalt 11,17 million kr. Midlene er til nå disponert i tråd med føringene.
Restmidler fra 2011 ble overført til 2012 for videreføring av DNS. Regnskap vil bli sendt fra
Naturfagsenteret til Udir og DN innen 1.9.2012.

10 Videreføring skoleåret 2012/2013
Naturfagsenteret har i løpet av de tre siste prosjektperiodene samlet mange erfaringer i arbeidet
med DNS. Naturfagsenteret vil i det videre arbeidet vurdere muligheten for å evaluere erfaringene.
Det er ønskelig at grunnarbeidet for en evaluering foregår på høsten. Flere av regionkontaktene
ønsker å følge opp enkelte skoler tettere enn det årets prosjekt har gitt muligheter for. To av
regionkontaktene har derfor fått økt sin stilling til 30 %. Dette vil gi muligheten for noen case-studier
ved enkelte skoler kommende prosjektår.
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Vedlegg 1: Arbeidsbeskrivelse for regionale kontakter

Arbeidsbeskrivelse for regionale kontakter i
Den naturlige skolesekken 2011/2012
Aktuelle regionpunkter

Stilling
Varighet

Høgskolen i Hedmark (HiHM)
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)
Høgskolen i Stord/Haugesund (HSH)
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
Høgskolen i Telemark (HiT)
20 %
Skoleåret 2011/2012

Naturfagsenteret ønsker gjennom prosjektet Den naturlige skolesekken å opprette regionale
kontakter ved flere høgskoler/universitet. De regionale kontaktene vil bidra til å styrke prosjektet
regionalt med veiledning ut mot praksisfeltet. De regionale kontaktene vil bidra til at skolens
nærmiljø tas i bruk som læringsarena, og at skolen oppretter kontakt med lokale aktører som kan
bidra til å ta i bruk virkelighetsnære læringsmiljøer.

Arbeidsbeskrivelse


Utvelgelse av skoler i regionen
o Delta i utvelgelse av skoler i sin region på bakgrunn av søknader fra skolene (Dette
vil ikke komme i gang før i 2012).



Etablere regionale nettverk
o Etablere et nettverk av skoler i regionen hvor skoler med støtte fra Den naturlige
skolesekken (DNS) prioriteres. Følge opp og veilede skoler i arbeidet med DNS
prosjekter innenfor nettverket i sin region.
o Arrangere og lede 3-5 nettverkssamlinger for skolene som er med i et forpliktende
nettverk basert på perspektivene i DNS.
o Delta på samlinger i forbindelse med DNS arrangert av Naturfagsenteret.



Rapportering og kvalitetssikring
o Bistå Naturfagsenteret i arbeidet med å kvalitetssikre og utvikle DNS. Delta i
evaluering av skoleprosjektene og bistå Naturfagsenteret med rapportering fra
skoleprosjektene.
o Delta i det faglige og didaktiske kvalitetssikringsarbeidet av stoff til nettstedet
www.natursekken.no, og sørge for at DNS forankres i Læreplanverket
Kunnskapsløftet, både Generell del, Læreplaner for fag og Prinsipper for
opplæringen.
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Vedlegg 2: Skoler og tildelinger i DNS for skoleåret 2011/2012
Tildelinger av midler til skoler for skoleåret 2011/2012 fra DNS 30.5.2011.

Tildeling av midler til skoler for skoleåret 2011/2012, DNS
Skole
Hakadal
ungdomsskole
Hundsund
ungdomsskole
Skui skole

Kommune
Nittedal

Fylke
Akershus

Prosjekttittel
Utforsking av livet i Harestuvannet
og Nitelva.
Rødlistede arter og naturreservater
på Fornebu
La oss undersøke og passe på elva
vår!
Jorden og kosmos som helhet.

Trinn
8.

Tildelt kr
50 000,-

Bærum

Akershus

8.

40 000,-

Bærum

Akershus

6. og 7.

21 000,-

Steinerskolen i
Bærum
Mailand
videregående
skole
Nesoddtangen
skole

Bærum

Akershus

8. og 9.

15 000,-

Lørenskog

Akershus

Losbydalen - naturmangfold i
skolens nærmiljø.

Vg 1

50 000,-

Nesodden

Akershus

Vannets vei.

3. og 6.

50 000,-

Flåtestad skole
Hellerasten skole

Oppegård
Oppegård

Akershus
Akershus

8. – 10.
8. - 10.

50 000,50 000,-

Kolbotn skole

Oppegård

Akershus

1.-7.

31 000,-

Vassbonn skole
Bjørlien skole
Bjørlien skole
Brønnerud skole
Steinerskolen i Ås
Stuenes skole

Oppegård
Vestby
Vestby
Ås
Ås
Arendal

Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Aust-Agder

6.
5.
6.
1.-7.
2.- 10.
9.

28 000,20 000,20 000,50 000,50 000,50 000,-

Setesdal
vidaregåande
skule v/Hornes
Heia skole

Evje og
Hornnes

Aust-Agder

Miljøjournalistene.
Natur og kultur – nærhet til
kulturarven vår og til framtida
Natur og historie i skolens
nedslagsområde.
Biologi på timeplanen
Bjørlienornitologene 2011-12
Fisk i Oslofjorden.
En smak av bærekraft
Levende jord- den evige sirkel
Historisk og fremtidig bruk av
Neskilen
Vann og varme i Søppelslottet

Vg 1

50 000,-

Lier

Buskerud

1.-7.

50 000,-

Steinerskolen på
Ringerike
Sandfallet
ungdomsskole
Sentrum skole
Vadsø
ungdomsskole
Hanstad barneog ungdomsskole
Vestad skole
Ådalsbruk skole

Ringerike

Buskerud

Økologisk mangfold og bærekraftig
utvikling knyttet til området i og
rundt Groelva
Nærmiljøet som læringsarena

8.-10.

50 000,-

Alta

Finnmark

10.

50 000,-

Vadsø
Vadsø

Finnmark
Finnmark

5.
9.

50 000,50 000,-

Elverum

Hedmark

8.

50 000,-

Elverum
Løten

Hedmark
Hedmark

2.
1.-7.

50 000,43 000,-

Fagertun skole og

Rendalen

Hedmark

Menneskers bruk og forbruk av
Kåfjords naturressurser
Det vi opplever, det husker vi!
Doaresvàrri, et uteskoleopplegg for
9. Trinn
Tilpasset opplæring i et utvidet
læringsrom.
Fra skog til bord
Historikk og betydning av
Svartelva. Fauna i nærmiljøet
Fiskevollen - Norges største

6.
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Berger skole
Stavsberg skole

Ringsaker

Hedmark

Tolga skole
Vingelen skole

Tolga
Tolga

Hedmark
Hedmark

Tylldalen skole

Tynset

Hedmark

Tynset
ungdomsskole
Christi Krybbe
skole
Hjellestad skole
Hop skole

Tynset

Hedmark

Bergen

Hordaland

Bergen
Bergen

Hordaland
Hordaland

Midtun skole
Slåtthaug skole
Rubbestadneset
skule

Bergen
Bergen
Bergen

Hordaland
Hordaland
Hordaland

Voss gymnas

Voss

Hordaland

Langevåg skule

Sula

Midsund
Montessoriskule

Midsund

Møre og
Romsdal
Møre og
Romsdal

Tingvoll barne og ungdomsskole
Åheim skule

Tingvoll

Bodø
videregående
skole
Kongsvik skole

Bodø

Møre og
Romsdal
Møre og
Romsdal
Nordland

Tjeldsund

Nordland

Ballstad skole

Vestvågøy

Nordland

Aust-Lofoten
videregående
skole- Avd
Svolvær
Beitstad skole

Vågan

Nordland

Steinkjer

NordTrøndelag

Egge barneskole

Steinkjer

Snertingdal skole
Brandbu
Ungdomsskole
Røyslimoen Skole

Gjøvik
Gran

NordTrøndelag
Oppland
Oppland

Lillehammer

Oppland

Vanylven

innlandsfiskevær.
”Lære å se det nære, for senere å
forstå hele væla”.
Bærekraftig utvikling
Bevaring av kulturlandskapet og
bruk av naturressursene i
nærområdet.
Hvordan har naturen i Tylldalen
endret seg?
Tynset ungdomsskoles uteområde vår nye læringsarena
Vannforskning

1.-7.

47 000,-

1.-10.
1.-7.

50 000,50 000,-

1.-7.

50 000,-

8.-9.

50 000,-

1.,4.-5.

50 000,-

Mildevassdraget
Bærekraftig utvikling i et lokalt
perspektiv.
Nesttunelven.
Nesttunvassdraget.
Nærmiljøet - bærekraftig utvikling?
Arts- og årstidsregistrering i ulike
økosystem.
Enøk og materialbruk i nytt
skulebygg
Vi vil og vi kan - ta vare på
kvarandre og naturen
Forsking, utvikling og
ressursutnytting av uteområdet
rundt skolen.
Jordbrukslandskapet i forandring biologisk mangfold.
Aktiv læring i nærmiljøet

3. og 7.
8.-10.

50 000,50 000,-

1.-7.
10.
6.-9.

50 000,50 000,50 000,-

Vg 1

50 000,-

1.-4.

20 000,-

1.-7.

50 000,-

1.-10.

50 000,-

5.

35 000,-

Rønvikjordene.

Vg 1

50 000,-

Videreutvikling av stedsbasert
læring på Kart i skolen.
Bærekraftig forvaltning av
ferskvann
Den blå bærekraften:
Meningsutvekslinger mellom
fiskehjeller og oljeinstallasjoner.

1.-10.

50 000,-

1.-4.

50 000,-

Vg 1

50 000,-

Vann, sjø og fjære-i de fleste fag videreutvikling av pågående
prosjektarbeid
Økoparken.

5.-7.

50 000,-

5.

50 000,-

Vann
Viggavassdraget - før, nå og i
fremtiden
Livet i rennende og stillestående

1.-10
8.-10.

50 000,50 000,-

7.
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Grua skole
Harestua Skole
Otta
ungdomsskole

Lunner
Lunner
Sel

Oppland
Oppland
Oppland

Midtbygda
Oppvekstsenter Avd Skole
Land
Montessoriskole
Lena
ungdomsskole
Gjøvik
videregående
skole
Rustad skole

Sør-Fron

Oppland

Søndre Land

Oppland

Østre Toten

Oppland

Gjøvik

Oppland

Oslo

Oslo

Husabø skole

Eigersund

Rogaland

Vardafjell
videregående
skole
Tryggheim
ungdomsskule

Haugesund

Rogaland

Hå

Rogaland

Vormedal
ungdomsskole
Gosen skole

Karmøy

Rogaland

Stavanger

Rogaland

Nesflaten skule
Vassenden skule

Suldal
Jølster

Lærdalsøyri skule

Lærdal

Stadlandet
Oppvekstsenter –
Avd skule
Oppstryn skule

Selje

Rogaland
Sogn og
Fjordane
Sogn og
Fjordane
Sogn og
Fjordane

Storesunde skule

Stryn

Stryn
ungdomsskule
Tonning skule

Stryn

Fresvik skule

Vik

Hemne
videregående
skole
Innset Skole

Hemne

Stryn

Stryn

Rennebu

ferskvann
Nærmiljøet som læringsarena
Nærmiljøet som læringsarena
Naturmangfoldet i Rondane med
hovedvekt på villreinen som
miljøbarometer.
Aktive utebarn

5. og 8.
5. og 8.
8.-10.

50 000,50 000,50 000,-

1.-2.

50 000,-

Uteskole, bruk av det utvidede
klasserom
Hva vil menneskets inngrep i
naturen si for fremtiden på Toten?
Bærekraftig utvikling – i fortid,
nåtid og framtid

1.-7.

50 000,-

8.

50 000,-

Vg1

50 000,-

Ljanselva og Østensjøvannet som
kultur- og naturområde
Vind og vann -fornybar energi i
lokalt og globalt perspektiv.
Legger vi opp til bærekraftig
utvikling i vårt nærmiljø?

5.-7.

50 000,-

1.,6. og
7.
Vg1

48 000,-

Hanabergmyra og
Audamotlandstjønn, eutrofiering
eller bærekraftig utvikling?
Fra skoledør til framtiden – natur
og miljø i vårt århundre
Utforsking av naturen som
energikilde.
Husmannsplassen Røynevarden.
Uteklasserom

8.

50 000,-

9.

50 000,-

8.

50 000,-

1.-10.
1.-4.

50 000,50 000,-

Livet i og ved Lærdalselvi.

9.-10.

50 000,-

Vår eigen kystkultur, før og no.

1.-7.

45 000,-

Sogn og
Fjordane
Sogn og
Fjordane
Sogn og
Fjordane
Sogn og
Fjordane
Sogn og
Fjordane
SørTrøndelag

Fjell og flora i Oppstryn.

1.-7.

3000,-

Kulturhistorisk bruk av ville
planter- i teori og praksis.
Stein i nærmiljøet

1.-7.

8000,-

8.

34 200,-

Lære om bergarter og mineraler

5.

32 700,-

Planter og fuglar i gran- og
furuskog.
Bærekraftig utvikling i Hemne
kommune.

1.-7.

39 000,-

Vg 1

50 000,-

Sør-

Reinsjakt.

7.

24 700,-

49 200,-
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Trøndelag
SørTrøndelag

Rissa
videregående
skole
Sør-Roan Skole

Rissa

Botn i Sentrum - læringsarenaer og
naturlaboratorier i gang- og
padleavstand.
Prestelva - en naturperle i endring?

Vg 1

50 000,-

5.-7.

50 000,-

Krokstadøra
Oppvekstsenter Aa skole
Bispehaugen
Skole
Skjetlein vgs

Snillfjord

Vind, vei og vann. Hand i hand?

8.-10.

50 000,-

Kviteseid skule
Lisleherad skole

Kvitseid
Notodden

SørTrøndelag
SørTrøndelag
Telemark
Telemark

Barn i byen i naturen

1.-7.

48 000,-

Fra sau til design

Vg 1

50 000,-

Prosjekt Dalaåi.
KILO-elever tenker og handler
bærekraftig
Kulturell bærekraft i fortid, nåtid og
framtid
Små dyr med store oppgaver
Fra læring lokalt til handling
globalt!
Undervisning i bioteknologi med
bærekraftig utvikling som
bakteppe.
Årssyklus i sauedrift på gård.
Trafikk og miljø på og langs en
overbelastet vei (RV 862).

6.
1.-7.

37 000,50 000,-

Notodden
ungdomsskole
Tveiten skole
Kollmyr skole

Notodden

Telemark

8.

50 000,-

Notodden
Skien

Telemark
Telemark

5.
1.-7.

50 000,50 000,-

Skien
videregående
skole
Eidebakken skole
Kvaløya
videregående
skole
Krossen skole
Nyplass skole
Horten
videregående
skole
Byskolen
Eidsberg
Ungdomsskole
Gudeberg barneog ungdomsskole
Grindvold skole

Skien

Telemark

Vg 1

44 500,-

Lyngen
Tromsø

Troms
Troms

8.og 9.
Vg 1

35 400,28 000,-

Kristiansand
Lindesnes
Horten

Vest-Agder
Vest-Agder
Vestfold

Naturen som læringsarena
Bevar sjøørreten
Temmet og vill mat fra naturen

1.-10.
5.
Vg 1

50 000,47 000,50 000,-

Sandefjord
Eidsberg

Vestfold
Østfold

Byskolen uteskole.
Gjenerobringen av Mysen-elva.

1.-7.
8.-10.

50 000,50 000,-

Fredrikstad

Østfold

5.-10.

50 000,-

Moss

Østfold

Natursti - biologisk mangfold i
nærmiljøet
Vannsjø, hvor kommer
drikkevannet vårt fra?

8.

20 000,-

Roan

Trondheim
Trondheim

SørTrøndelag
SørTrøndelag
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Vedlegg 3: Oversikt over type skoler og fylker i DNS for 2011/2012
Fylke/antall skoler
på ulike trinn
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Totalt antall skoler
på ulike trinn

Skoletrinn
Vg1

8.-10.
1

1.-10.
4
1
1

1

5.-7.

1

2
2
2

1

1.-4.

1.-7
4

Totalt antall
skoler
3
14
2
1
2

1
1 1
1 1
1
1 1

2

1

4
2
1

1 1
2

1
1

1

2
3 1
1
1

5

1 1

3

1

1
1

1
1

1
2
2

4
1
2

1
1

1

1

1
2

13

1

1
28

3
9
7
4
4
2
10
1
6
8
7
6
2
2
2
3

9

6

17

21

94
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Vedlegg 4: Kriterier for utvelgelse av prosjektskoler 2011/2012
(Dette må ses i sammenheng med utlysningsbrevet for 2011/2012)
1. Undervisningsoppleggene som det søkes om støtte til skal ha høy faglig kvalitet og være
forankret i LK06.
2. Undervisningsoppleggene skal være knyttet opp mot føringene i Den naturlige skolesekken.
Det er spesielt viktig at momenter som flerfaglighet, lokale samarbeidspartnere og utdanning
for bærekraftig utvikling er synliggjort.
3. Fordeling i forhold til skoletype/trinn:
a. Barneskoler- småskoletrinnet (1.-4.)
b. Barneskoler- mellomtrinnet (5.-7.)
c. Ungdomsskoler (8.-10.)*
d. Videregående skoler, Vg1
e. Private skoler: vurder om noen skoler kan delta fra denne gruppen
*ungdomsskoler/ungdomstrinn kan prioriteres
4. Geografisk fordeling
(Fylkene er ført inn kun som en hjelp til å se på ca antall)
a. Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland,)
b. Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag)
c. Vestlandet (Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland, Sogn og Fjordane)
d. Sørlandet (Aust-Agder, Vest-Agder)
e. Østlandet (Oslofjord) (Akershus, Oslo, Vestfold, Østfold)
f. Østlandet (Indre) (Buskerud, Oppland, Telemark, Hedmark)
5. Aktiviteter på/nær skolen, der nærmiljøet tas i bruk prioriteres. Opplegget skal så langt det
lar seg gjøre være en del av den ordinære undervisningen der lærestoffet blir aktualisert ved
at skolen varierer læringsarena. For ungdomsskoler og Vg1 vil det i enkelte prosjekter være
naturlige at områder noe lengre fra skolen tas i bruk.
6. Bidrag til natursekken.no
Skoler som har et flerfaglig opplegg, med vekt på undervisning for bærekraftig utvikling som
kan være et positivt/egnet bidrag til nettsiden (natursekken.no) kan prioriteres.
7. Dersom det søkes om midler til kun kompetanseheving, må det skisseres nøyaktig hvilke kurs
skolen ønsker å delta på. Skoler hvor kompetanseheving settes i forbindelse med
elevaktiviteter vil bli foretrukket. DNS skal ikke være ”ordinær etterutdanning”.
8. Det vil ikke bli gitt støtte til leirskoleopphold. Besøk ved museum/vitensentre/institusjoner
kan støttes dersom det er et godt faglig opplegg rundt hvor også skolens nærmiljø er i bruk.
Opplegget må ha et begrenset bruk av buss/transport.
9. Tildeling av midler må ses i forhold til antall elever som får delta i prosjektet.
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Vedlegg 5: Søknadsskjema til Den naturlige skolesekken 2011
Søknad fra skoler til
Den naturlige skolesekken
våren 2011
Dette skjemaet blir lagt ut elektronisk 16. mars på:
http://www.skolelab.no/minside/?kurs_id=580
1. Opplysninger om søkeren
Skole
Kommune
Fylke
Kontaktperson, skoleledelse
Kontaktperson, lærer(e)

Søknadsfrist 14. april 2011.

E-post:
Tlf:
E-post:
Tlf:

Adresse
Telefon

2. Opplysninger om undervisningsopplegget det søkes midler til
Tittel:
Hovedmålsetning for
undervisningsopplegget:
(Teksten i dette feltet blir
lagt ut på natursekken.no)
Begrunnelse for søknaden: (Utvid området ettersom dere skriver. Maks 1 A4 side.)
Beskrivelsen av undervisningsopplegget: (Maks 2 A4 sider)
Lokale planer: (Skriv kort om hvordan dette undervisningsopplegget skal inngå i skolens lokale
planer.)
Bærekraftig utvikling:(Skriv kort om hvordan undervisningsopplegget bidrar til elevenes kompetanse
innenfor bærekraftig utvikling.)
Forskerspiren: (Skriv kort om hvordan dere tenker den utforskende eleven blir ivaretatt i
undervisningsopplegget.)
Vurdering: (Skriv kort om hvordan skolen tenker å vurdere undervisningsopplegget.)
Hvilken ekstern kompetanse
vil bli trukket inn i prosjektet:
Hvilke klassetrinn omfattes:
Antall elever som vil
Antall elever totalt ved skolen:
involveres:
Hvilke fag vil bli direkte
involvert i prosjektet
Tidsplan for prosjektet:

3. Budsjett
a) Kostnader: (Sett evt. inn flere rader ved behov.)
Beskrivelse

Beløp

Merknad

Beløp

Merknad

b) Finansiering: (Sett evt. inn flere rader ved behov.)
Midler fra DNS
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Vedlegg 6: Mal for beskrivelse av undervisningsopplegg i Den
naturlige skolesekken 2011/2012

Utvikling av undervisningsopplegg for skoler i Den naturlige
skolesekken
Punktene nedenfor er momenter i et prosessdokument som skal leveres som en underveisrapport og
sluttrapport i Den naturlige skolesekken. Punktene skal gi en ramme for lærernes
undervisningsplanlegging og inneholder de momenter vi mener undervisningsoppleggene bør
ivareta.
Innhold
1.
Skole:
2.
Kontaktpersoner med e-post:
3.
Tittel på undervisningsopplegget:
4.
Tema:
a) Gi en kort beskrivelse av temaet for undervisningsopplegget.
b) Begrunn hvorfor dere har valgt dette temaet.
c) Angi klassetrinn som skal delta i prosjektet
d) Formuler en hovedproblemstilling for undervisningsopplegget og del denne inn i
konkrete underproblemstillinger. Vis hvordan tverrfagligheten i undervisningsopplegget
bidrar til å gi elevene en helhetlig forståelse av undervisningstemaet.
e) Beskriv hvilke fag som inngår i temaet og hvordan disse skal anvendes i en tverrfaglig
sammenheng
f) Vis hvordan undervisningsopplegget relateres til konkrete kompetansemål i
Kunnskapsløftet fra de fagene dere har valgt. Begrunnelsen kan også henvise til Generell
del av LK06 for å utdype kompetansemålene.
5.
Elevens læringsmål:
a) Beskriv hva dere ønsker at elevene skal forstå etter at undervisningsopplegget er
gjennomført.
b) Formuler læringsmål for opplegget relatert til det dere ønsker at elevene skal forstå og
relatert til kompetansemålene dere har valgt i punkt 4f.
6.
Læringsarena:
a) Beskriv hvilke læringsarenaer dere ønsker å ta i bruk.
b) Begrunn hvorfor dere har valgt disse arenaene i forhold til målene i punkt 4. og 5.
7.
Undervisningsopplegget i lys av bærekraftig utvikling:
a) Hvordan er undervisningsopplegget et bidrag til en bærekraftig utvikling? Gi konkrete
eksempler.
b) Hvordan kan undervisningsopplegget fremme elevenes forståelse for bærekraftig
utvikling?
8.
Grunnleggende ferdigheter: Hvordan vil undervisningsopplegget ta i bruk grunnleggende
ferdigheter for å forsterke læringen?
9.
Vis hvordan undervisningsopplegget er problembasert gjennom bruk av prinsippene for
Forskerspiren.
10.
Ekstern kompetanse:
Beskriv hvem og hvordan dere nytter ekstern kompetanse inn i undervisningsopplegget.
11.

Beskriv starten av undervisningsforløpet i underveisrapporten og deretter hele
undervisningsforløpet til sluttrapporten.
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Vedlegg 7: Program for konferansen: Utvidede læringsrom

UTVIDede læringsrom
Nasjonal konferanse for Den naturlige skolesekken
Tirsdag 1.november 2011, Grand Hotel
Tid
9.00-10.00

Plenum, kl 10.00-12.15
Registrering og kaffe/te. Utstilling: Norsk natur – vill, vakker og sårbar.

10.00

Åpningsforedrag
Natursekken og strategiplanene: Realfag for framtida og revidert
strategiplan for Utdanning for bærekraftig utvikling.
v/Anders Isnes, leder ved Naturfagsenteret

10.30

Et flerfaglig undervisningsopplegg med noe så enkelt som mose og lav.
v/Gro Wollebæk, Vevelstadåsen skole

10.45

Bjørnen som ”læremester” i et lokalmiljø.
v/Vibeke Giæver Melhus og Ragni Stenvold, Sætermoen skole

11.00

Kultur for læring, et innblikk i elevenes hverdag.
v/elever fra Tolga skole
Pause m/kaffe og te

11.15-11.30
11.30

Kultur for læring.
v/Rektor Per Sindre Killingmo, Tolga skole

11.45

Statsråd Kristin Halvorsen-meldt forfall
Statssekretær Heidi Sørensen

12.15-13.15
Tid
Ansvarlig fra DNS

Lunsj
Paralleller, kl 13.15-14.00 (ledes av ressurspersoner fra DNS)
Ingunn Fjørtoft
Nina E. Høgmo
Arne Nikolaisen Jordet

13.15-14.00

P1: Skoleprosjekter fra
ide til praksis.
v/Ingunn Fjørtoft

14.00-14.15
Tid

Pause
Plenum, 14.15-16.00

14.15

Oppsummering av parallellsesjonene.
v/Ingunn Fjørtoft, Nina E. Høgmo og Arne Nikolaisen Jordet

14.30

Læring ved bruk av ulike læringsarenaer med blikk på forskningsbasert
kunnskap.
v/Merethe Frøyland, førsteamanuensis ved Naturfagsenteret

15.15

Hvor sikker er kunnskapen om miljøspørsmål. Hva er sant?
v/Dag O. Hessen

P2: Hvordan jobbe med
bærekraftig utvikling i
skoleprosjekter?
v/Frode Falkenberg

P3: Skoleutvikling i et
utvidet læringsrom.
v/Rektor Lars
Ligaarden
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Vedlegg 8. Kort prosjektbeskrivelse av undervisningsoppleggene fra
skolene
Akershus
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

HUNDSUND UNGDSOMSSKOLE
Rødlistede arter og naturreservater på Fornebu
8.trinn
Samfunnsfag, naturfag, kroppsøving
Fagpersoner på rødlistede og truede arter i området
Elevene skal bli kjent med noen av direktoratet for naturforvaltningens
rødliste over truede arter i sitt nærområde, forstå viktigheten av å ta være
på naturen som omgir disse, samt få en innsikt i hvordan menneskelig
aktivitet kan true artsrikdommen.
SKUI SKOLE
La oss undersøke og passe på elva vår!
4.trinn
naturfag, matte, norsk og gym
Vassdragsinspektør Ole Kristian Johansen, Morten Merkesdal som er
ressursperson på fisk brakte med yngel, 3 representanter fra vann - og
avløpsavdelingen i Bærum kommune.
Elevene skal bli bedre kjent med den lokale elva som renner gjennom
Skuidalen vår. Gjennom blant annet prøvetakinger av vannkvalitet og
observasjoner av dyr og vegetasjon i og langs elva, blir elevene mer bevisst
samspill og sårbarhet i elva. Ved å fjerne søppel og ved å ta jevnlige
vannprøver fra elven som, som grenser til en mengde bedrifter, vil vi kunne
fungere som elvevoktere. Elevene skal også bli godt kjent med feltarbeid
som naturfaglig arbeidsmåte.
STEINERSKOLEN I BÆRUM
Jorden og kosmos som helhet
8. og 9. trinn
Fysikk og astronomi
Tycho Brahe-instituttet/Solobservatoriet
Hovedmålet er å utvikle elevenes nysgjerrighet og kunnskap om det globale
og kosmiske samspillet i naturen.
MAILAND VIDEREGÅENDE SKOLE

Losbydalens fortid og fremtid
VG 1 Studiespesialisering
Naturfag og geografi
Kommunale avdelinger
Hovedmålet er å utvikle et undervisningsopplegg for elever i vg1 innenfor
fagene naturfag og geografi. Opplegget har fokus på skolens nærområde –
Losbydalen, og vi vil bygge opp Losbydalen som skolens ekskursjonsområde.
Losbydalen er en del av Østmarkas grunnfjellsområde og ligger 15-20
minutters gange fra skolen.
FLÅTESTAD SKOLE
Miljøjournalistene
8. 9. og 10.trinn
Naturfag, Samfunnsfag, Norsk, Kroppsøving
Skogselskapet, Oppegård kommune, Even Saugstad (Sandbakken i
Østmarka)
Hovedmålet er å gi elevene en grunnleggende forståelse for og opplevelse
av at menneskets bruk av naturen får konsekvenser for framtiden. Samtidig
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Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:

vil prosjektet være en praktisk tilnærming til lærestoffet, elevene skal ut og
gjøre aktiviteter. Elevene vil også få bredere kunnskap om sitt nærmiljø.
HELLERASTEN SKOLE
Kolbotnvannet, Gjersjøen og Gjersjøelva – vannkvalitet og lokalhistorie
8.trinn
Naturfag, samfunnsfag og kroppsøving
Oppegård Jeger og Fiskeforening, Oppegård historielag, Oppgård kommune
v
/vann og avløpsetaten
Hovedmålet er å gi ungdommen gode fellesopplevelser i naturen i
nærmiljøet,
slik at de vil sette pris på kulturarven vår og får ansvarsfølelse for å ta vare
på naturen og kulturen vår for framtida.
KOLBOTN SKOLE
Natur og historie i skolens nedslagsområde
1.-7. trinn
samfunnsfag, naturfag, kroppsøving og matematikk
Skolen har hentet inn ekstern kompetanse for kompetanseheving av
personale på temaene lokalhistorie og naturfaglige arbeidsmåter.
Hovedmålet er å bli kjent med skolens historie samt natur og historie på
Rikeåsen og i landskapsvernområdet på Svartskog.
VASSBONN SKOLE

Biologi på timeplanen
6.trinn
Naturfag, norsk og kroppsøving
Ekstern fagperson skal kurse lærerne i biologi
Hovedmålet er å lage interessevekkende undervisningsopplegg for elever på
mellomtrinnet som ivaretar elevenes iboende nysgjerrighet, samtidig som
elevene motiveres til å tilegne seg kunnskaper om biotoper i deres nærmiljø
HAKADAL UNGDOMSSKOLE
Tærudnær
8.trinn
Naturfag og samfunnsfag
Tycho Brahe Instituttet/Solobservatoriet
Hovedmålet er å i større grad anvende nærmiljøet som en aktiv og verdi full
læringsarena, øke forståelsen og kompetansen for en praktisk og
bærekraftig naturfagundervisning og øke elevenes interesse, begeistring og
forskertrang.
BJØRLIEN SKOLE
Bjørlienornitologene 2011-2012
5.trinn
Naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og Kunst og Håndverk
Universitetet for Miljø og Biovitenskap, ornitolog, kattugleekspert og
NOFOA.
Hovedmålet er å videreføre prosjektet ”bjørlienornitologene” for neste års
5. trinn. Opplegget rundt foringsplass og rundt fuglekassene skal bidra til å
utvikle nysgjerrighet og kunnskap om naturen. Gjennom artskunnskap skal
elevene få bevissthet om bærekraftig utvikling. Vi håper på denne måten at
elevene får et økt miljøengasjement.
BJØRLIEN SKOLE
Fisk i Oslofjorden
6.trinn
Naturfag, kroppsøving, samfunnsfag, mat og helse,
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Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Vestby videregående skole, Fiskehallen i Oslo, Drøbak Akvarium,
lokalavdeling i NJFF og lokal ressursperson med båt og garn.
Hovedmålet er å lage et undervisningsopplegg som skal bidra til å utvikle
nysgjerrighet og kunnskap om naturen. Gjennom artskunnskap skal elevene
få bevissthet om bærekraftig utvikling. De skal bli bevisst hvor
fiskeproduktene vi spiser kommer fra og undersøke hvilke alternativer som
finnes og hva de koster. Undervisningsopplegget skal nytte skolens nærmiljø
som læringsarena og bruke ulike regionale og nasjonale ressurser. Vi ønsker
å bidra til å styrke samfunnsfaglige og naturfaglige metoder og til å gjøre det
mulig for alle elever å utnytte kropp og sanseapparat.
BRØNNERUD SKOLE
En smak av bærekraft
1.-7. trinn
Naturfag, mat- og helse, friluftsliv, samfunnsfag, RLE, matte og norsk
Ås Bygdekvinnelag, Ås Hagelag, Universitetet for Miljø - og Biovitenskap,
Bioforsk og Grønn Hverdag
Hovedmålet er å lage et helhetlig og tverrfaglig undervisningsopplegg i
skolehagen med fokus på økologisk plantedyrking, lokale mat-tradisjoner og
solidaritet. Skolehagen skal være en arena for å utvikle bærekraftige
holdninger og miljøbevissthet!
STEINERSKOLEN I ÅS
Levende jord- den evige sirkel
2.-10. trinn
Naturfag, mat og helse, norsk, matematikk, samfunnsfag og kunst og
handverk.
Berit Swenssen (Vitalanalyse/ OIKOS), Linda Jolly (UMB), Marianne Leisner
(Gaia Tjøme), Lions Ås.
Hovedmålet er å gi elevene en dyp forståelse for kretsløpet fra jord til bord
og tilbake til jord igjen, og deres egen mulighet til å virke positivt inn med
egne handlinger i denne kjeden. I prosjektet fokuserer på viktigheten av å
nære og pleie matjorden bli vektlagt og hvordan det konkret kan gjøres i
praksis.

Oslo
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

Hovedmålsetning:

RUSTAD SKOLE
Ljanselva og Østensjøvannet som kultur- og naturområde
6.trinn
Naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og norsk
Oslo elveforum, Østensjøvannets venner, Oslo kommune friluftsetaten,
Østmarkas venner, Norges jeger og fiske forbund, Oslo kommune vann og
avløpsetaten
Hovedmålet er at elevene skal oppleve, og bli kjent med Ljanselva og
Østensjøvannet som kultur- og naturområder

Østfold
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:

EIDSBERG UNGDOMSSKOLE
Mysenelva og dens bruk og biologiske mangfold
8. 9. og 10.trinn
Naturfag, samfunnsfag og kroppsøving
38

Årsrapport juni 2012 – Den naturlige skolesekken
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Mysenelvas venner, Pilotskolen , ØJFF og DNT
Hovedmålet er å se nærmere på utvikling av et nærmiljøområde ved Mysenelva i utkanten av Mysen sentrum.
GUDEBERG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
Natursti - biologisk mangfold i nærmiljøet
5.-7. trinn og 8.-10.trinn
Naturfag, kroppsøving, samfunnsfag og mat og helse
Kommunale fagpersoner
Hovedmålet er å gi elevene en innføring i det biologiske mangfoldet i
nærmiljøet og hvordan de skal kunne ta vare på området i forhold til planter
og dyr.
GRINDVOLD SKOLE
Vannsjø, hvor kommer drikkevannet vårt fra?
8.trinn
Naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og mat og helse.
Vansjø vannverk, en lokalhistoriker, Kambo renseanlegg og en lokal bedrift
som driver med analyse
Hovedmålet er at elevene skal kunne forklare hvor drikkevannet vårt
kommer fra og hvilke prosesser som blir gjennomført ført vi til slutt får
vannet ut i springen. De skal kunne se sammenhengen mellom et
bærekraftig jordbruk og miljø.

Hedmark
Skole:
Tittel:

FAGERTUN SKOLE
Fiskeværet Fiskevollen og tradisjonsfisket i Sølensjøen

Trinn:
Fag:

6. trinn

Samarbeidspartnere:

Skole:

Sølensjøen lotteierforening, Notdragere fra Sølensjøen Lotteierforening,
Jostein Sørberg (aktiv fisker i Sølensjøen), naturguide Jens Tore Løken,
Rendalen Bygdekvinnelag.
Elevene skal lære om det gamle fiskeværet «Fiskevollen»: de forskjellige
hustypene som finnes i fiskeværet, hvilket fiske og hvordan det ble drevet,
Sølensjøkongene, hvordan fisken tidligere ble foredlet og solgt og hvordan vi
kan vi tilbedrede fisken på i dag.
TYNSET UNGDOMSSKOLE

Tittel:
Trinn:

Skolen ut i nærmiljøet
8. og 9. trinn

Fag:
Samarbeidspartnere:

Tittel:

Samfunnsfag,Naturfag, Mat- og helse, Kroppsøving, et praktisk tilvalgsfag
Landskapsarkitekt, kommunens tjeneste for plan, bygg og geodata, lokale
snekkere (fra videregående skole eller pensjonister), FAU og frivillige
organisasjoner (TIF, 4H og speider)
Å bygge opp et uteområde for skolen og å utvikle undervisningsopplegg til
bruk på området.
TOLGA SKOLE
Skape forståelse og kunnskap om bærekraftig utvikling i Tolga.

Trinn:

5., 8., 9. og 10. trinn

Fag:

Geografi, Samfunnsfag, Naturfag, Mat og Helse, Kroppsøving, Matematikk

Samarbeidspartnere:

Utmarkslag, bondelag, bygdekvinnelag, Forellhogna villreinområde,
Mattilsynet, lokale bedrifter (pølsemaker, regnskapsfirma),

Hovedmålsetning:

Hovedmålsetning:
Skole:

Samfunnsfag, Naturfag, Matematikk, Kroppsøving, Norsk, Mat og helse
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Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

masterstudenter fra UMB (Ås).
Styrke lærernes og elevenes kunnskaper om og forståelse for bærekraftig
utvikling i Tolga.
HANSTAD BARNE – OG UNGDOMSSKOLE
Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom
8. trinn
Naturfag, samfunnsfag, norsk, matematikk, RLE
Norsk Skogmuseum, Glomdalsmuseet, Østlendingen
Å styrke elevenes faglige læring (bl.a. økologiske forståelse) og helhetlige
dannelse gjennom bruk av et utvidet læringsrom i opplæringen.

Skole:

TYLLDALEN SKOLE

Tittel:

a) Et bilde av historien
b) Elgen som en bærekraftig ressurs
a) 1.-4. trinn og b) 5.-7. trinn

Trinn:
Fag:

Tittel:

a) Norsk, Matte, Naturfag, Samfunnsfag, Kroppsøving
b) Matematikk, Norsk, Naturfag, Mat & helse, RLE, Kunst & håndverk, Kr.ø.
a) Lokalt museum, lokale ressurspersoner
b) Tylldalen Grunneierlag, Utmarkstjenesten i Tynset, Glommen Skog,
elgjegere, skogbrukere.
a) Å finne ut hvordan landskapet har forandret seg historisk i Tylldalen
b) Å finne ut om hvordan elgen er med å forandre vegetasjonen i Tylldalen.
ÅDALSBRUK OPPVEKSTSENTER
Biologisk mangfold og energiutnyttelse i Svartelva.

Trinn:
Fag:

5.-7. trinn
Samfunnsfag, Naturfag, Norsk og Kroppsøving.

Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Lokal ressursperson i botanikk
Å styrke elevers og læreres bevissthet om bærekraftlig utvikling i
lokalsamfunnet med vekt på Svartelva.
VESTAD SKOLE

Samarbeidspartnere:

Hovedmålsetning:
Skole:

Skole 7:
Tittel:

Vinter i Elverum

Trinn:

7. trinn

Fag:

Naturfag, Norsk, Matematikk og Kroppsøving

Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Høgskolen i Hedmark

Skole:
Tittel:

VINGELEN SKOLE

Trinn:

1.-7. trinn

Fag:

Naturfag, Samfunnsfag, Historie, Mat og helse, Kunst og håndverk,
Matematikk, Norsk og Kroppsøving.
-------

Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:

Å få mer kunnskaper om miljøforhold om vinteren
Bevaring av kulturlandskapet og bruk av naturressursene i nærområdet.

Å gi elevene forståelse for hvilken betydning utmarka/kulturlandskapet har
hatt og fortsatt har for jordbruket i bygda og hvilke konsekvenser gjengroing
har for det biologiske mangfoldet, beitedyr og for mennesker.
STAVSBERG SKOLE
”Lære å se det nære, for senere å forstå hele væla”: Opparbeidelse av
skolens uteområde. Fokus på insekter og småkryp første år.
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Trinn:

5. trinn

Fag:

Naturfag samt elementer fra alle fag

Samarbeidspartnere:

Hamar Naturskole, lokal forfatter, en av mødrene (insektekspert)

Hovedmålsetning:

Å få kunnskaper om insekter og småkryp gjennom et år.

Oppland
Skole:
Tittel:

Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:

Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:

GJØVIK VIDEREGÅENDE SKOLE
Tre prosjekter:
1) Bevaring av biologisk mangfold.
2) Bærekraftig energiutnytting til oppvarmingsformål – vinter
3) Hvordan forvalte Mjøsa bærekraftig? - høst
Vg1, Studieforberedende
Naturfag
Gjøvik kommune v/teknisk etat, Rambekk Renseanlegg, Engelandsodden
vannbehandlingsanlegg, Rambekkvika miljøskole, Oplanske Bioenegi as og
Gjøvik videregående skole v/vaktmestertjenesten.
Å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om naturen, bevissthet om bærekraftig
utvikling og økt miljøengasjement blant elevene.
GRUA SKOLE
Solobservatoriet – En samarbeidspartner for skolene i Lunner kommune.
4, og 8. trinn
4. trinn: Matematikk, Samfunnsfag, Norsk, Kroppsøving, Naturfag, Kunst &
håndverk.
8. trinn: Matematikk, Samfunnsfag, Norsk, Kroppsøving, Naturfag.
Solobservatoriet, gruvene på Grua.
Å bruke Solobservatoriet som ressurssenter med sikte på å øke elevenes og
lærernes kompetanse i hvordan nærmiljøet kan brukes som en ressurs i
arbeidet med å nå kompetansemålene i kunnskapsløftet.
LENA UNGDOMSSKOLE
Uteskole
8. trinn
Naturfag, Kroppsøving, Matematikk, Samfunnsfag, Norsk, RLE, Mat & helse
og Kunst & håndverk
Lokalhistoriske ressurspersoner ved Toten Økomuseum og
Forskningsstasjonen Apelsvoll
Å gi elevene en mer variert og praktisk opplæring gjennom uteskole med
sikte på å fremme elevenes faglige og sosiale læring.
MIDTBYGDA SKOLE
Tredetektiv
1. og 2. trinn
Naturfag – og elementer fra de andre fagene
--Å inspirere elevene til å bli glad i naturen, koble sammen teoretisk og
praktisk læring, utvikle elevenes praktiske ferdigheter og styrke elevenes
motivasjon.
SNERTINGDAL UNGDOMSSKOLE
Vann. Lokal læreplan for Snertingdal skole 1. – 10. trinn.
1.-10. trinn
Naturfag, Norsk, Matematikk, Kunst og håndverk, Samfunnsfag,
Kroppsøving, Mat og helse, RLE.
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Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:

Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Lokale ressurspersoner
Å gi elevene økt forståelse for bærekraftig utvikling ved å legge opp til en
aktiv bruk av lokale vannressurser i opplæringen.
HARESTUA SKOLE
Solobservatoriet – En naturlig samarbeidspartner for skolene i Lunner
kommune.
4, og 8. trinn
4. trinn: Matematikk, Samfunnsfag, Norsk, Kroppsøving, Naturfag, Kunst &
håndverk.
8. trinn: Matematikk, Samfunnsfag, Norsk, Kroppsøving, Naturfag.
Solobservatoriet, gruvene på Grua.
Å bruke Solobservatoriet som ressurssenter med sikte på å øke elevenes og
lærernes kompetanse i hvordan nærmiljøet kan brukes som en ressurs i
arbeidet med å nå kompetansemålene i kunnskapsløftet.
OTTA UNGDOMSSKOLE
Naturmangfoldet i Rondane med hovedvekt på villreinen som
miljøbarometer.
9. trinn
Naturfag, Samfunnsfag, Kroppsøving, Mat og helse, Norsk og RLE
Villreinsenteret, Statens naturoppsyn, NINA, Sel Fjellstyre, Rondvassbu og
Klimapark 2469.
Å utvikle elevenes respekt for, engasjement og omsorg for natur- og
kulturmiljøet i Rondane. Fokus: Villreinstamma i et historisk perspektiv,
høyfjellsøkosystemet og dets sårbarhet og hvordan menneskelig aktivitet har
endra naturmiljøet og påvirket villreinens bruk av området.
BRANDBU UNGDOMSSKOLE
Viggavassdraget før, nå og i framtida.
8., 9. og 10. trinn
Naturfag, Samfunnsfag, Kroppsøving, Mat og helse, Matematikk, Kunst &
håndverk
Hadeland Folkemuseum, eier av minikraftverk, lokale ressurspersoner.
Å gi elevene lokal kunnskap om gammel og ny bosetting, industri, landbruk,
rekreasjon og biologisk mangfold i vår skolekrets med vekt på området langs
Viggavassdraget.

Telemark
Skole:
Tittel:

LISLEHERAD
”Spreke KILO-elever tenker og handler bærekraftig”
Tema: ”Hva skjer på Flåmyr, på land og i vann, året rundt?”
Trinn:
3. og 4. trinn
Fag:
naturfag, samfunnsfag, norsk, kroppsøving
Samarbeidspartnere: Høgskolen i Telemark
Hovedmålsetning:
Hovedmålet er å utvikle kunnskaper, ferdigheter, verdier og holdninger til
bærekraftig utvikling gjennom KILO-modellen. KILO står i denne
sammenheng for kunnskap, identitet, læring, opplevelse. Samtidig ønsker vi
et samarbeid med høgskole/universitet for å kartlegge og beskrive
undervisningsområder og finne fram til gode metoder/ verktøy for å måle
læringseffekten av vår undervisning.
Skole:
NOTODDEN UNGDOMSSKOLE
Tittel:
Kulturell bærekraft i fortid, nåtid og framtid.
Trinn:
8. trinn
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Fag:

Samfunnsfag (som regifag) og naturfag. Norsk vil også bli en del i en
flerfaglig sammenheng.
Samarbeidspartnere: Høgskolen i Telemark
Hovedmålsetning:
Lage et undervisningsopplegg som utvikler elevers kunnskap og bevissthet
om bærekraftig utvikling og som bidrar til å styrke elevers kompetanse i
problemorienterte og utforskende arbeidsmåter.
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

KOLLMYR SKOLE
Fra læring lokalt til handling globalt
7. trinn
naturfag, samfunnsfag, norsk, matematikk og kroppsøving
Telemark jeger og fiskeforening, Grenland sportsfiskere.
Målet er at elevene skal tilegne seg kunnskap ved å undersøke, forske,
erfare og reflektere gjennom praktisk- og teoretisk arbeid. De skal tilegne
seg kunnskap om historien, kulturlandskapet og biologien i nærområdet.
Skole:
KVITESEID SKULE
Tittel:
Gje ungdomen del i kulturarven som heiter jakt, fiske og friluftsliv, gjennom
aktivitet og engasjement. Skape naturglede.
Trinn:
7.trinn
Fag:
Naturfag, samfunnsfag, norsk, gym, kunst og handverk, mat og helse
Samarbeidspartnere: KJFF: Kviteseid Jeger- og Fiske Forening
Hovedmålsetning:
Hovedmålet er å styrke identitet og positive følelser for hjemstedet/bygda
vår gjennom entreprenørskap i lokalsamfunnet. Gjennom elevmedvirkning i
en levende undervisning er det er et mål å styrke kunnskap om lokal kultur
og lokalt arbeidsliv.

Buskerud
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartner
e:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartner
e:
Hovedmålsetning:

STEINERSKOLEN PÅ RINGERIKE
Økologitur ungdomsskolen
7.-10. trinn
Naturfag, mat og helse, kroppsøving, kunst og håndverk
Solobservatoriet
Hovedmålet er å anvende nærmiljøet som en aktiv og verdifull læringsarena
samt
øke forståelsen og kompetansen for en praktisk og bærekraftig
naturfagundervisning der elevenes interesse, begeistring og forskertrang
styrkes.
HEIA SKOLE
Økologisk mangfold og bærekraftig utvikling knyttet til området i og rundt
Groelva.

1., 4. og 7. trinn
Norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag
Norges Jeger og fisker forbund, Drammen og omland fiskeadministrasjon,
Drammen sportsfiskere, miljøkonsulent Lier kommune, grunneiere /
skogseiere
Skolen har som mål at elevene skal se og forstå sammenhengen mellom
kunnskap om artsmangfold, og viktigheten av det å høste av naturen.
Samtidig blir fokus på forurensning viktig, da deler av Groelva er forsøplet.
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Aust-Agder
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:

Samarbeidspartnere:

Hovedmålsetning:

STUENES SKOLE
Lange linjer langs Neskilen
9. trinn
Samfunnsfag, naturfag, kroppsøving, norsk
NIVA
Hovedmålet er å lære om hvordan menneskene har brukt Neskilen gjennom
ulike tider fra til i dag. Elevene skal også lære å se fremover, hvordan
etterlater vi Neskilen til neste generasjon.
SETESDAL VIDAREGÅENDE SKULE AVD. HORNNES
Vann og varme i søppelslottet
Vg 1, studiespesialisering
Naturfag, geografi og samfunnsfag. Alle fagene omfavner tema rundt
bærekraftig utvikling og ressursutvikling, og vil bli flettet sammen rundt
problemstillingen til prosjektet.
Geir Skjevrak (Prosjektleiar Statoil Norge AS, samt Ph.d.-student innen
bioenergi), Bygland Varmesentral og Mele småkraft. Birgitte Wergeland
(Returkraft AS)
Prosjektet har to hovedmål:
-Å gjøre elevene mer miljøbevisste og få økt kunnskap om og innsikt i
arbeidet for å skape bærekraftig utvikling i nærmiljøet.
- Å øke kunnskapen om fornybar energi ved å ta elevene ut av klasserommet
og finne alternative læringsarenaer som inspirerer til forsking.

Vest-Agder
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

NYPLASS SKOLE
Bevar sjøørreten
5. tinn primært, oppfølging 6. trinn.
Samfunnsfag, Naturfag, Kroppsøving, Kunst&håndverk, Norsk, Matematikk
Kenneth Bringsdal, Mandal Sjøørretklubb og Lindesnes Jeger og
fiskerforening.
Elevene skal få innsikt i naturens sårbarhet, forståelse for begrepet
bærekraftig utvikling og engasjement for miljøet lokalt og globalt.

Vestfold
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:

HORTEN VIDEREGÅENDE SKOLE
Vill og temmet mat
Vg 1
Naturfag, norsk kroppsøving/friluftsliv
Horten Natursenter
Hovedmålet er å inspirere lærere og elever til å nytte naturen som matkilde
og løfte frem tradisjonsrik kunnskap om naturen som kilde til matauke og til
bruk i dagliglivet. Samtidig ønsker vi å benytte melk og fisk som utgangpunkt
for å lære mer om proteiner, karbohydrater og fett ved at elevene jobber
med råstoffene.
BYSKOLEN SANDEFJORD
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Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Brydedammen, historie og økologi
5. til 7. trinn
Naturfag, Matematikk, Norsk, Kroppsøving, Samfunnsfag
Sandefjord skogeierforening, museumspedagog, Orienteringsgruppa i STIF,
Teknisk etat, næringsetaten i Sandefjord kommune
Hovedmålet er å kvalitetssikre naturfagsundervisningen med utgangspunkt i
mangfoldet i naturen og forskerspiren.

Rogaland
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:

HUSABØ SKOLE
Vind og vann -fornybar energi i lokalt og globalt perspektiv.
2.-6. og 7. trinn
Naturfag, samfunnsfag og norsk
Dalane energi, Norsk Vindenergi a/s, Universitetet i Stavanger v/ Inge Christ,
Dalene videregående skole som er i ferd med å få i gang første utdanning i
landet for videregående skole innen vindkraft. Natur og Ungdom, Dalane
Folkemuseum.
Hovedmålsettingen med undervisningsopplegget er at elevene skal finne ut
og erfare hvordan vind og vann kan brukes til å sette gjenstander i
bevegelse, samt å utnytte dette i energiproduksjon. Energiforbruk og
fornybare energikilder vil være i fokus. Lokale, nasjonale og globale
interessekonflikter om vannkraftutbygging og vindmøller vil bli satt på
dagsorden.
NESFLATEN SKULE
Husmannsplassen Røynevarden
1. - 10. klasse
Naturfag, samfunnsfag og kunst og handverk
Ryfylkemuseet, og andre lokale handverkarar og musikarar.
Arbeidet på Røynevarden skal vera med å utvikla nysgjerrighet og kunnskap
om naturen og korleis husmennene måtte greia seg med enkle hjelpemddel.
Arbeidet skal og vera med å synleggjera berekraftig utvikling.
TRYGGHEIM UNGDOMSSKULE
Hva skjer med Hanabergmyra når vannstanden blir hevet?
8. trinn
Naturfag, samfunnsfag, matematikk, norsk og kroppsøving
Vitensenteret/ Jærgarden, Norsk Ornitologisk Forening (ivaretatt ved
kontaktperson), Miljølære ved Frode Falkenberg, Universitetet i Bergen
Bioforsk, Særheim, Klepp (botaniker Hans Martin Hanslen
Undersøke vannkvalitet i Hanabergbekken og påvirkning på planteliv og
fugleliv i Hanabergmyra når vannstanden blir hevet. Studere sammenheng
og spenning mellom landbruk og biologisk mangfold.
VARDAFJELL VIDEREGÅENDE SKOLE
Legger vi opp til bærekraftig utvikling i vårt nærmiljø?
Vg 1
Naturfag og mediefag.
Natur og ungdom, og det lokale miljøverket for avfallhåndtering.
Gjennom undersøkelser og refleksjoner rundt resultatene av disse skal
elevene få et bedre innblikk i om det vi gjør lokalt er i samsvar med
bærekraftig utvikling.
VORMEDAL UNGDOMSSKOLE
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Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Fra skoledør til framtiden – natur og miljø i vårt århundre.
8.-10. trinn
Naturfag og IKT vil stå sentralt i prosjektet, men vi vil også trekke inn
samfunnsfag, engelsk og norsk
ingen
Elevene skal få kunnskap om biologisk mangfold i skolens nærmiljø.
Laboratoriearbeid og IKT vil være en integrert del av denne prosessen. Lokal
kunnskap vil være utgangspunkt til å arbeide med globale miljøutfordringer
som biologisk mangfold og global oppvarming.
GOSEN SKOLE
Utforsking av naturen som energikilde
8. trinn
Naturfag, Samfunnsfag, Matematikk
Samarbeid med organisasjonen Grønn hverdag og lokale kraftaktører som
jobber med utvikling av bærkraftige energikilder.
Kartlegge klima og værforhold i nærområdet for å få kunnskap om
energiressurser i nærområdet. Finne ut hvilke typer alternative energikilder
som gir en bærekraftig utnyttelse av klimaet i nærområdet.

Hordaland
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:

CHRISTI KRYBBE SKOLE
Vannforskning
1.- 4.- og 5.trinn.
Naturfag,IKT, matematikk, samfunnsfag, norsk og fysisk aktivitet. I noen grad
også mat og helse.
Vassdragsforvalter Ole Rugeldag, Byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal,
Vilvite samt andre aktører innen kompetanseheving for personalet
Å lære om vann som et kjemisk stoff, å forske på de ulike egenskapene til
vann. Vannets faser og overganger. Foreta målinger som viser
vannkvaliteten i området over tid. Registrere bruk og forsøpling og biologisk
mangfold i bekk og vann.
HJELLESTAD SKOLE
Mildevassdraget
3. og 7. trinn
naturfag, samfunnsfag, norsk, (matematikk, kunst og håndverk)
Lokale historiefortellere, miljøvernere, Arboretet på Milde
Elevene skal få kjennskap til og kunnskap om Mildevassdraget, et vassdrag i
nærmiljøet. Elevene skal lære om vassdraget sin betydning lokalhistorisk,
om det biologiske mangfoldet i vannet og elven og miljømessige tiltak som
kan ha betydning for ivaretakelse av vassdraget.
MIDTUN SKOLE
Nesttunelven
1.-7. trinn
Naturfag og samfunnsfag.
Nesttunvassdragets venner og Fana lokalhistorielag.
Hovedmålet er at elevene skal kjenne godt til elven som leveområde for
fugler, fisk og insekter, og at de skal ha god kjennskap til elvens betydning
for hverdagen for mennesker før i tiden og utviklingen av Nesttun som
industristed.
RUBBESTADNESET SKULE
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Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

Hovedmålsetning:

Nærmiljøet - bærekraftig utvikling? Arts- og årstidsregistrering i ulike
økosystem
6.-7. – 8. og 9.trinn
Naturfag, samfunnsfag, norsk, kunst & handverk, mat & helse og
kroppsøving
Bømlo vatn og avløp, BVA v / Ole Petter Habbestad, nettstaden:
miljolære.no, (fugler og fuglekasser, og Beagle) Norsk ornitologisk forening
lokallag Sunnhordland.
Hovedmålsetningen for prosjektet er å videreføre prosjektarbeidet vi startet
i 2010-2011, med hovedfokus på ferskvann som økosystem og biologisk
mangfold på 8. klasse, og fjæra for 9. klasse
Gjennom systematisk arbeid med ulike økosystem, artsmangfold og
bærekraft håper vi at elevene får med seg en grunnleggende forståelse av
omgrepet bærekraftig utvikling, og hvordan ulike faktorer påvirker
nærmiljøet vårt.
SLÅTTHAUG SKOLE
Nesttunvassdraget
10.trinn
Naturfag og Samfunnsfag
Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune blir kontaktet for hjelp til å utvikle
enkle vannanalyser, eventuelt utføre vannanalyser for oss. Universitets- og
høyskolemiljøene i Bergen blir kontaktet, for å se hva de kan bidra med.
Å overvåke miljøsituasjonen i Nesttunvassdraget, med hensyn til
vannkvalitet og forsøpling.
VOSS GYMNAS
Enøk og materialbruk i nytt skolebygg
VG 1
Naturfag, geografi og samfunnslære

Byggenemnda til Nye Voss gymnas
Enøk-hus på Bulken
Hordaland Bioenergi AS
arkitekter og personer frå miljøvernorganisasjoner
Målet er å lære elevene om løsinger man kan benytte i bygg for å gjøre de
energiøkonomiske. Vi vil også bevisstgjøre de på bruk av bærekraftige
materialer og løsinger i bygget.

Sogn og Fjordane
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

FRESVIK SKULE
Planter og fugler i gran- og furuskog
1.-7. trinn
naturfag, kunst og håndverk, norsk, kroppsøving og samfunnsfag
Olav J. Bøtun: skogeiger i Fresvik. Norsk ornitologisk forening
Natursekken.no, Miljolare.no, Newton.no

Hovedmålsetning:

Kunne beskrive et utvalg planter som trives i gran- og furuskog, og hvilke
faktorer som påvirker vekst hos plantene i gran- og furuskog.
Lage hypoteser og gjennomføre systematiske observasjoner vår og haust.
Kunne beskrive og kjenne igjen et utvalg fugler som lever i gran og furuskog
og finne ut noe om hvorfor en finner ulike fugleslag i de to skogtypene.

Skole:

GLOPPEN UNGDOMSSKULE
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Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

Tverrfaglig løvtreprosjekt
Primært 8. kl. Repetisjon i 9. kl og med i pensum for 10 kl (del av muntlig
eksamen)
Naturfag og kroppsøving og i noen grad Mat og helse.
Lærere på Firda vgs. og botaniker fra Høgskulen i Sogn og Fjordane,
idrettslaget og Nordfjord Folkemuseum
Å lære elevene navn på løvtrærne som vokser nær skolen, ta i bruk kart og
kompass og koble elvene inn på BEAGLE- prosjektet.
LÆRDALSØYRI SKULE
Livet i og ved Lærdalselvi
9. og 10.trinn
Naturfag, kroppsøving, norsk, språkfag, og samfunnsfag.
SNO, NIVA. Arealplankontoret i kommunen. Stiftinga Norsk Villaksssenter.
Øke kunnskapen om Atlanterhavslaksen, forvaltningen av de ville
laksestammene, og tradisjonene omkring laksefisket. Gi elevene innsyn i
problemstillinger knyttet til forskning, forvaltning og utnytting av laksen og
på den måten gi elevene innføring i betydningen av biologisk mangfold og
bærekraftig forvaltning av elva.
OPPSTRYN SKULE
Fjell og flora i Oppstryn
1.-7. trinn
Naturfag, geografi, kroppsøving/friluftsliv, mat og helse, kunst og handverk,
matematikk, norsk og engelsk
Jostedalsbreen Nasjonalparksenter
Hovedmålene med undervisningsoppleggene knyttet til naturen er:
- å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om naturen
- å utvikle bruk av naturen i sammenheng med dagens behov uten å
ødelegge for kommende slekter
- å øke miljøengasjementet både hos elever, lærere og foreldre
- å skape naturglede og motivasjon for å bruke naturen som ressurs både i
arbeid og fritid
STADLANDET OPPVEKSTSENTER, AVD. SKULE
”Vår eigen kystkultur, før og no”
1.-4. trinn og 5.-7. trinn
Naturfag, samfunnsfag, norsk, kunst og handverk, mat og helse og musikk.
Norges bondelag, lokale ressurspersoner, lokalt næringsliv og DKS
Vi vil gi elevene kunnskap og kjennskap til vår lokale kystkultur i et historisk
perspektiv, også gjeldende for framtida. Vi vil i prosjektet fokusere på fiskeri
og gardsbruk, der vi også ser på rolledeling mellom mann og kvinne. Elevene
skal gjennom en forskende tilnærming lære om kystkulturen og om
bærekraftig utvikling på dette feltet.
STORESUNDE SKULE
Kulturhistorisk bruk av ville planter- i teori og praksis
1.-7. trinn
Naturfag, samfunnsfag, kunst og handverk, mat og helse, og kroppsøving
Jostedalsbreen Nasjonalparksenter
Målet er å gi en Kulturhistorisk bruk av ville planter- i teori og praksis
STRYN UNGDOMSSKOLE
”Stein i nærmiljøet”
8. trinn
Kroppsøving (friluftsliv), naturfag, samfunnsfag og kunst og handverk
Jostedalsbreen Nasjonalparksenter
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Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Lære om bergarter og mineraler og om bærekraftig bruk av naturstein fra
nærområdet.
TONNING SKULE
”Lære om bergarter og mineraler”
5.trinn
Kroppsøving (friluftsliv), naturfag/geofag, kunst og handverk
Jostedalsbreen Nasjonalparksenter
Lære om bergarter og mineraler og bærekraftig bruk av naturstein fra
lokalområdet
VASSENDEN SKULE
”Treet Vårt”
1.trinn
Naturfag, norsk, matematikk, kroppsøving og kunst og handverk
Foresatte, Jølster kommune, den lokale orienteringsklubben
Vi ønsker å tilrettelegge for god undervisning i naturen i nærmiljøet
gjennom bruk av kart og orientering, aktiviteter på ski og skøyter og
samtaler og filosofering rundt naturopplevelser og menneskets plass i
naturen.

Møre og Romsdal
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

TINGVOLL BARNE -OG UNGDOMSSKOLE
Jordbrukslandskapet i forandring – biologisk mangfold
3., 6. og 9. trinn
Naturfag, norsk, samfunnsfag og kroppsøving
Tingvoll museum og Naturvernforbundet
Formidle kunnskaper om ulike naturtyper og tradisjonell bruk av disse. Det
blir lagt vekt på en praktisk tilnærming, og elevaktivitet er en sentral del av
undervisningen.
Skole:
ÅHEIM SKULE
Tittel:
Hvordan bedriften Sibelco er med på å holde liv i den vesle bygda vår Åheim
Trinn:
5. trinn
Fag:
Naturfag, kroppsøving, norsk og mat og helse
Samarbeidspartnere: Besøkt en pensjonist som starta i bedriften i 1955. Besøk fra Sibelco,
v/driftsansvarleg for steinfabrikken Ove Karlsen, med påfølgende besøk i
bedriften. Steinsenteret.
Hovedmålsetning:
Målet med dette prosjektet er å øke bevisstheten rundt miljø- og
naturforandringer. Hva slags utfordringer har bedriften Sibelco med tanke
på at de også er en stor bidragsyter med antall arbeidsplasser i en liten
bygd?
Skole:
LANGEVÅG SKOLE
Tittel:
Vi vil og vi kan- ta vare på hverandre og naturen.
Trinn:
1., 2., 3. og 4. trinn
Fag:
Natur og miljø, mat og helse, norsk, fysisk aktivitet og helse og matematikk
Samarbeidspartnere: Lærende nettverk i friluft, Friluftsrådet
Hovedmålsetning:
Å gi elevene kunnskap om og respekt for hverandre og naturen (sosial
kompetanse) og kunnskap om hvordan ta vare på naturen. «Barn sine
rettigheter til nok mat og rent drikkevatn» er et overordna tema.

Sør-Trøndelag
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Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:

SELBU VIDEREGÅENDE SKOLE
Soppen – skogens gull
1. vgs
Naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.

Samarbeidspartnere: Det blir ikke benyttet eksternkompetanse. Det er ansatt både lærer med
hovedfag i biologi og lærer med næringsmiddelteknologiutdannelse ved
skolen, som bidrar sterkt i gjennomføringen av undervisningsopplegget.
Hovedmålsetning:
Gi elevene positive opplevelser utendørs, høste fra “naturens spiskammer”
og tilberede mat på tur. Bli oppmerksom på biologisk mangfold. Knytte sopp
opp mot Tsjernobylulykken og problematikk med radioaktivt nedfall.
Skole:
KROKSTADØRA OPPVEKSTSENTER
Tittel:
Vei, vind og vann. Hand i hand?
Trinn:
8.-10. trinn
Fag:
Naturfag, samfunnsfag og kroppsøving
Samarbeidspartnere: Den lokale Jeger og Fiskerforeningen
Hovedmålsetning:
Undersøke hvilken betydning prosjekter som vindmøllepark, veibygging og
industrietablering har for naturen og miljøet i skolens omkringliggende
områder. Det er et spesielt fokus mot vann og innsjøer som ligger i
nærheten av de aktuelle prosjektene.
Skole:
BISPEHAUGEN SKOLE
Tittel:
Barn i naturen i byen
Trinn:
1., 3., 5. og 6. trinn
Fag:
Naturfag, kunst og håndverk, matematikk, samfunnsfag og kroppsøving
Samarbeidspartnere: Ornitologisk forening, NTNU( Vitenskapsmuseet, Institutt for geologi og
bergteknikk) Nasjonale Festningverker, Norsk institutt for naturforskning og
Trondheim kommune (Park og anlegg).
Hovedmålsetning:
Bruk av nærmiljøet i undervisningen med elevaktive læringsmetoder
Bevisstgjøre elevene (og lærerne) om hvilke natur- og læringsressurser vi
har i eget bypregede nærmiljø. Vi søker å bidra til miljøbevisste og
naturelskende bybarn og elevaktive undervisningsformer.
Skole:
SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE
Tittel:
Fra ull til designplagg
Trinn:
Vgs; Naturbruk og Design & Håndverk.
Fag:
Naturfag, PTF, produksjon, kvalitet og dokumentasjon, naturbasert aktivitet,
naturbasert produksjon, norsk, samfunnsfag, engelsk.
Samarbeidspartnere: Selbu spinneri
Hovedmålsetning:
Få forståelse for betydningen av å benytte lokale råvarer, med fokus på
kvalitet framfor kvantitet.
Skole:
RISSA VIDEREGÅENDE SKOLE
Tittel:
Botn i Sentrum - læringsarenaer og naturlaboratorier i gang- og
padleavstand.
Trinn:
Vg1, Vg2, Vg3
Fag:
Naturbaserte aktiviteter, naturbaserte produksjoner, naturfag,
kjemi 1, kjemi 2, biologi og politikk og menneskerettigheter.
Samarbeidspartnere: Snadder og Snaskum: en av Norges fremste bedrifter innen
blåskjellproduksjon. Rissa kommune ved tidligere miljøvernkonsulent. Kurs i
mikrobiologi i regi av NTNU. Rissa Utvikling.
Hovedmålsetning:
Utvikle læringsarenaer og undervisningsopplegg i et samarbeid mellom ulike
programområder på Rissa vgs for å sette fokus på bærekraft, naturglede,
kunnskaper og ferdigheter i bruk og forvaltning av naturen i nærmiljøet.
Skole:

INNSET SKOLE
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Tittel:
Trinn:
Fag:

Med jakt på timeplanen
7. klasse
Naturfag, kroppsøving, matematikk, IKT, mat og helse, samfunnsfag og kunst
og håndverk.
Samarbeidspartnere: Slakter fra lokal bedrift. Aktør fra lokal mediabedrift.
Hovedmålsetning:
Gi elevene et positivt forhold til naturens ressurser samt en innsikt i hvordan
samspill mellom mennesket og naturen har eksistert i mangfoldige
generasjoner.
Skole:
HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE
Tittel:
Miljøjournalistene
Trinn:
Vg1
Fag:
Norsk, naturfag og geografi
Samarbeidspartnere: Kommunen og lokalavisa Søvesten.
Hovedmålsetning:
Innsikt i hvordan det lokale næringsliv og offentlige institusjoner ivaretar
bærekraftig utvikling for nærområdet.

Nord-Trøndelag
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

EGGE SKOLE
Økoparken
6. trinn
Mat og helse, samfunnsfag (historie), naturfag, kunst og handverk, norsk
Egge museum, ressurspersoner fra skogbruksnæringen
Med utgangspunkt i alle de fornminner fra vikingtid som vi har i skolens
umiddelbare nærhet, samt Egge museums beliggenhet i vårt nærmiljø,
hvordan kan vi få koblet dette til Kunnskapsløftet?
Skole:
BEISTAD SKOLE
Tittel:
Forsking i fjæra. (videreutvikling av tidligere prosjekt)
Trinn:
7. trinn
Fag:
Naturfag, norsk, kroppsøving
Samarbeidspartnere: Høgskolen i Nord-Trøndelag
Hovedmålsetning:
Hvilke arter kan vi finne i fjæra ved Beitstad skole, og hvor i fjæra finner vi
dem? Hva kreves for at artene skal overleve?

Nordland
Skole:

AUST - LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Tittel:

Den blå bærekraften: Meningsutveksling mellom fiskehjeller og
oljeinstallasjoner.
Trinn:
VG1, studieforberedende
Fag:
Naturfag, samfunnsfag, geografi, engelsk, norsk
Samarbeidspartnere: SALT (Salt Lofoten AS), Statoil, XX Lofoten, Ellingsen Seafood
Hovedmålsetning:
Hvordan kan elever tilegne seg nødvendig kunnskap for å ta del i den
pågående debatten om hvordan Lofoten skal finne sin bærekraftighet?
Skole:
BALLSTAD SKOLE
Tittel:
Skotnesvassdraget: beliggenhet, dets iboende ressurser og forvaltningen av
vannene
Trinn:
1.-4. trinn
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Fag:

Naturfag, matematikk, samfunnsfag, mat og helse, kroppsøving, kunst og
håndverk, norsk
Samarbeidspartnere: Marinbiolog ved Vestlofoten videregående skole, elever og lærer fra VG-1
naturforvaltning, Ballstad KFUM-KFUK, Ballstad kommune, Skotnes og
omegn utmarkslag, Lokale grunneiere, Foreldre og eldre elever
Hovedmålsetning:
Hvilken verdi representerer Skotnesvassdraget for oss Ballstadværinger i
dag, og hvordan kan vi forvalte vassdraget på en bærekraftig måte?
Skole:
KONGSVIK SKOLE
Tittel:
Videreutvikling av stedsbasert læring på «Kart i skolen».
Trinn:
1.-10. trinn
Fag:
Naturfag, matematikk, samfunnsfag, kroppsøving, mat og helse, norsk,
valgfag utdanningsvalg
Samarbeidspartnere: Trafikksikkerhetsutvalget i Nordland Fylkeskommune, Tjeldsund kommune
Hovedmålsetning:
Fortsette utprøving av stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen, legge
til rette for geocaching i forbindelse med sykkelskolen og bidra til at andre
skoler kan få tilgang til et godt planleggingsverktøy
Skole:
BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE
Tittel:
Hva er en bærekraftig bruk av Rønvikjordene?
Trinn:
Vg1, studiespesialiserende
Fag:
Geografi, naturfag, samfunnsfag
Samarbeidspartnere: Ansatte fra Fylkesmannen i Nordland.
Geograf Håvard Berg.
Hovedmålsetning:
Hva bør arealet på Rønvikjordene benyttes til?

Troms
Skole:

KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE

Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Trafikk og miljø på og langs en overbelastet vei (RV 862)
vg1 studieforberedende
Naturfag, samfunnsfag
Statens veivesen region nord, Polarinstituttet, Tromsø kommune
Hvilke konsekvenser har trafikk på Kvaløya og hvordan kan utfordringene
løses politisk og miljømessig.
Skole:
EIDEBAKKEN SKOLE
Tittel:
”Fra jord til bord” – Årssyklus til sauen
Trinn:
8. og 9. trinn
Fag:
Naturfag, kroppsøving, RLE, samfunnsfag, kunst og håndverk, mat og helse,
Samarbeidspartnere: Sau og geitavlslaget, Lokal bonde, Foreldre og besteforeldre
Hovedmålsetning:
Elevene skal forstå hvilken betydning landbruket har for befolkningen i
kommunen og hvor viktig det er å utvikle lokalt næringsliv i et bærekraftig
perspektiv.

Finnmark
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

VADSØ UNGDOMSSKOLE
Doaresvàrri
9. trinn
Naturfag, samfunnsfag, mat og helse, kroppsøving
Jegerinstruktør, samisk lærer
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Hovedmålsetning:

Elevene skal forstå hva reinen lever av og hvordan den er tilpasset et arktisk
klima. De skal kjenne til samenes historie og kultur, herunder tradisjonelle
samiske retter tilberedt ute på åpen ild. De skal kunne planlegge og
gjennomføre tur med overnatting på vinterstid.
Skole:
SENTRUM SKOLE VADSØ
Tittel:
Det vi opplever - det husker vi
Trinn:
6.trinn
Fag:
Naturfag, samfunnsfag, kroppsøving, norsk, matematikk
Samarbeidspartnere: UIT, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomisk institutt for arktisk og
marin biologi
Hovedmålsetning:
Vil forsøkene bidra til å øke interesse, kunnskap og engasjement for det
arktiske tundraøkosystemet, og skape en felles forståelse for klimarelaterte
utfordringer i nordområdene?
Skole:
SANDFALLET UNGDOMSSKOLE
Tittel:
Menneskers bruk og forbruk av Kåfjords naturressurser.
Trinn:
10. trinn
Fag:
Naturfag, samfunnsfag, matematikk, RLE, kroppsøving, norsk, engelsk, kunst
og håndverk
Samarbeidspartnere: Kirketjeneren i Kåfjord kirke. Museumsbestyreren på Tirpitz-museet.
Muligens driftansvarlig for kraftverket i Kåfjord.
Hovedmålsetning:
Er menneskers bruk av Kåfjord bærekraftig?
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Vedlegg 9: Spørreundersøkelse til DNS-skoler, juni 2012

Evaluering i Den naturlige skolesekken, våren 2012
Spørsmålene i undersøkelsen under skal gi oss informasjon om status i gjennomføringen av
prosjektet "Den naturlige skolesekken". Vi ønsker også informasjon om hvordan vi kan
videreutvikle prosjektet.

Bakgrunnsinformasjon
1) Hvilken type skole er prosjektet forankret i?
Barneskole
Ungdomsskole
Barne- og ungdomsskole
Videregående skole
2) Hvilket årstrinn er prosjektet rettet mot?
1-4
5-7
8-10
Vg1
3) Kjønn
Kvinne
Mann
4) Hvor mange elever har vært involvert i prosjektet?
<20

20-30

30-50

50-100

100-200

200-300

Other
5) Hvor mange lærere har vært aktivt med i prosjektet?
1
2
3
4
5
>5
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6) Hvor mange elever er det ved skolen?
< 100
100-200
200-400
> 400
Gjennomføringen av Den naturlige skolesekken
7) Hvilke av disse faga har vært direkte involvert i prosjektet?
Samfunnsfag
Naturfag
Mat og Helse
Kroppsøving
Norsk
Engelsk
Matematikk
Kunst og håndverk
Musikk
Other
I Læreplanverket Kunnskapsløftet er bærekraftig utvikling indirekte ivaretatt som
et perspektiv i mange av læreplanene for fag og i generell del.
8) I hvilken grad mener du at DNS har styrket din forståelse for
undervisning for bærekraftig utvikling?
ingen
grad

stor
grad

I hvilken grad mener du at DNS har styrket din
forståelse for undervisning for bærekraftig utvikling?
9) Den naturlige skolesekken har hatt som mål å realisere viktige sider
ved Kunnskapsløftet. Mener du at du som lærer har lagt større vekt på
områdene under ved å jobbe med undervisningsopplegget i DNS?
ingen
grad

stor
grad

Bruk av kompetansemål
Nedbryting av kompetansemål til læringsmål
Større vekt på Forskerspiren/utforskende
arbeidsmåter
Bruk av nærmiljøet som klasserom
Utdanning for bærekraftig utvikling
Større vekt på grunnleggende ferdigheter
Større vekt på Vurdering for læring
10) Hva slags kurs kunne du tenke deg for å jobbe videre med DNS?
Kurs i identifisering og bestemming av dyr og planter
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Kurs i bærekraftig utvikling med fokus på praktiske forhold
Kurs i vurderingspraksis
Kurs i Forskerspiren/Utforskende arbeidsmåter
Kurs i bruk av grunnleggende ferdigheter
Kurs i bruk av nærmiljøet som klasserom
Andre kurs?
11)
Hv is andre kurs , hv ilke?

12) Dersom du deltok på regional samling i DNS:
uenig

enig

Samlingene var nyttig for mitt prosjekt
Faglige innlegg var nyttig
Deling av erfaringer var nyttig
Informasjon om DNS var nyttig
Veiledning på undervisningsoppleggene var nyttig
13) Hva ville du ønske deg av innhold på en eventuell ny samling i DNS?

14) Kunne du tenke deg en annen organisering av samlingene? I så fall
hvilken?

15) Dersom du ikke deltok på DNS-samlinger: Kan du peke på grunner til
det?
tidspress
geografisk
ikke relevant
ikke behov
vikarutgifter
reiseutgifter
Annet
16) Har dere i prosjektet benyttet dere av ekstern kompetanse
(organisasjoner, lag og foreninger, kommunal etat, universitet etc) og i så
fall fra hvem?
frivillige organisasjoner
museer, vitensentre
bedrifter
universitet/høgskole
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lag/foreninger
miljørådgiver/kommunal etat
har ikke brukt ekstern kompetanse
andre
17) Skriv eventuelt hvilken ekstern kompetanse dere har brukt:

Dersom dere har brukt ekstern kompetanse i prosjektene:
18) Hvilken nytteverdi hadde dere av ekstern kompetanse?
De gjennomførte hele undervisningsopplegget
De gjennomførte deler av undervisningsopplegget
Kurs for lærere
Informasjon om muligheter i nærområdet
Deltatt i forberedelse og planlegging
19) Hva har ekstern kompetanse ført til?
motiverende for lærerne
motiverende for elevene
økt kompetansen til lærerne
knyttet skolen nærmere lokale forhold
gjort elevene oppmerksomme på lokale forhold
inspirert til bærekraftig utvikling lokalt
Other
20) Hvilken rolle hadde du/dere som lærer(e) når det var ekstern
kompetanse tilstede?
Faglig ansvarlig
Faglig delansvarlig
Organiserte elevene, men hadde ikke det faglige ansvaret
Dersom dere ikke brukte ekstern kompetanse i prosjektet:
21) Kan dere gi en kort begrunnelse for hvorfor dere ikke benyttet
eksterne samarbeidspartnere?
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22) Hvordan er dette prosjektet forankret ved din skole?
lagt inn i skolens planer
prosjektet videreføres
ledelsen godt involvert
forankret i hele kollegiet
jeg har hovedsakelig ansvar for prosjektet
elevene aktiviseres i planleggingen
prosjektet er avhengig av eksterne midler
Annet

58

