Miljø og forsøpling i skolens nærområde
Tverrfaglig miljøuke 2018
Før skolen ble med i Den Naturlige Skolesekken, var vi allerede i gang
med et prosjekt innenfor tema bærekraftig utvikling. Inspirasjon til
prosjektet fikk vi gjennom medie-fokuset på forsøpling av hav og
utfordringene knyttet til plastavfall. Dette var et aktuelt tema som
skapte engasjement, og som er relevant i forhold til kompetansemål i
flere fag. I tillegg er Randaberg, hvor skolen ligger, en
landbrukskommune med relativt stor kystlinje. Det var derfor naturlig
å koble tema opp mot utfordringene i nærområde til skolen.
Sist skoleår ble det i den forbindelse arrangert en tverrfaglig miljøuke
for elevene på vg1, studieforberedende og media og kommunikasjon.
Det utgjorde i alt fire skoleklasser. Det er tenkt at en på sikt ønsker å
utvide prosjektet til å gjelde alle Vg1 klassene på skolen.

Fag: Norsk, Naturfag, Samfunnsfag, Kroppsøving
Trinn: VG1
Læringsarena: Skolen og skolens nærområde (Randaberg –
og Kvitsøy kommune)
Ekstern kompetanse:
IVAR (Interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp
og renovasjon),
Naturvernforbundet i Rogaland, Clean Shores,
Terje Torkildsen (Forfatter og miljøaktivist)

Den ordinære timeplanen ble oppløst og det ble laget en egen timeplan for miljøuka på
skolen.
Elevene fikk mulighet til å lese spenningsromanen «Dystopia», som handler om
ungdommers erfaringer og handlinger innenfor rammen av en større naturkatastrofe, av
Terje Torkildesn, som en del av forberedelsene i forkant av prosjektuka.
Forfatter og miljøaktivist Terje Torkildsen og en representant for Naturvernforbundet i
Rogaland, bidro på oppsatte tidspunkt med informasjon og dialog med elevene om ulike
miljøspørsmål. Dette gav variasjon og inspirasjon til arbeid med elevenes egne
prosjekter og presentasjoner. Elevene ble også oppfordret til å oppsøke lokale arenaer
uten for skolen for å finne stoff til sitt arbeid. Prosjektarbeider som ble valgt av elevene
var blant annet: Plakat til bruk ved skolens miljøstasjon (her kunne elevene delta i en
konkurranse), Kahoot til bruk i opplæring om kildesortering, filmer om kildesortering og
returordning på panteflasker, informasjonsbrosjyre om plast i hverdagen, undersøkelse
av spredningen av gummigranulater rundt skolens kunstgressbane.
Arbeidet med prosjektene ble organisert på tvers av fag, fagklassevis. Det var opp til
faglærerne i en klasse hvordan de ønsket å jobbe med problemstilling, presentasjoner
og vurderinger innenfor tema miljø og forsøpling. Det ble satt opp en vaktplan over
lærer som til enhver tid skulle være tilgjengelig for veiledning og hjelp til elever ved
behov.

Plakat med informasjon om kildesortering på skolen

Refleksjon
Arbeid med elevenes handligskompetanse innen tema som forsøpling og forurensning, dreier seg om utvikling av deres kunnskaper, ferdigheter og
holdninger.
Elevenes kunnskaper om lokale miljøutfordringer er i prosjektet økt gjennom samarbeid med lokale aktører og konkrete erfaringer fra blant annet
avfallsrydding i strandsoner, arbeid med kildesortering på skolen, og undersøkelser knyttet til bruk av gummigranulat i skolens kunstgressbane.
Gjennom involvering og bruk av eksterne ressurser innen temaet, har elevene fått økt forståelse for og tro på betydningen av et miljøengasjement.
Flere oppslag om elevenes arbeid i lokal presse bør og ha bidratt til økt forståelse av arbeidets betydning.
Elevene har fått velge og prøve ut ulike presentasjonsformer (Blant annet film, plakater, brosjyrer), noe som har virket motiverende og utviklet
ferdigheter i å bruke kreative sider og til kommunikasjon.
De har i grupper, og over tid, kunnet lære om og jobbe med hvordan det er mulig å påvirke forbrukere og aktører i lokalsamfunnet til mer
miljøbevisste valg. Arbeid med problemstillinger i grupper og bruk av eksterne aktører bidro til å utvikle elevenes sosiale ferdigheter.
I dette prosjektet var det mer fokus på kompetansemål og innhold, og mindre fokus på formell vurdering. Vi mener at denne vinklingen bidro til mer
utforskende arbeid og kreativitet.
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