
KLIMA & UNGDOM

Bli med når Søndre Land skal
revidere samfunnsplanen!

Dette er en del av medvirkningsprosess for 
barn og unge.



Hva har du på deg eller med 
deg til skolen i dag som er 

laget i Søndre Land? Norge? 



Økologisk fotavtrykk måler menneskenes forbruk 
av naturressurser gjennom forbruk i snitt i hvert 

enkelt land.

Hva er ditt økologiske 
fotavtrykk? 
http://www.footprintcalculator.org/

http://www.footprintcalculator.org/


Løsninger -
Sirkulær 
økonomi





Miljødirektoratet publiserer årlig kommunefordelt 
utslippsstatistikk: Søndre Land



Hva skjer nå?

1. Introduksjon - nå
2. Oppdrag
3. Klimatoppmøte 

Dere er den første generasjon som kan 
utrydde fattigdom…..og den siste 
generasjon som kan stoppe 
klimaendringer!



Oppdrag! Hvordan kan Søndre Land bli mer klimavennlig? 

• velge mellom temaene: 
1) Forbruk og gjenvinning 
2) Transport 
3) Bygg
4) Offentlige møteplasser/rom 

• Kom frem til 1 forslag til hvordan Søndre Land kan bli mer klimavennlig, 
format (film, tegning, tekst ++) bestemmer dere/lærer 



Bioøkonomi 



Berthas
1. Lomper: Lompene kommer ikke 
alltid oppå hverandre perfekt ut 
fra stablemaskinen, og dette 
medførte tidligere at det ble en 
del svinn. 
Etter at vi satt en person til å rette 
på lompene er dette blitt mye 
bedre, og svinnet er sunket 
betydelig. 



Berthas 
2. Pepperkakehus: ser du at en av veggene til 
pepperkakehuset er blitt defekt? I fjor ble 
hus som dette gitt til skoler i stedet for å bli 
kastet J



Berthas 

3. Sirupssnipper, karamellpinner 
og pepperkaker lages nå uten
palmeolje
Hvorfor palmeolje er et problem 
kan dere lese mer om her 

Berthas har også byttet ut 2,2 
millioner plastbrett med papp og 
de jobber med å øke 
fyllingsgraden i produkter 
(mindre luft som transporteres). 

https://www.regnskog.no/no/om-regnskogen/derfor-forsvinner-regnskogen/problemet-med-palmeolje


Unicare Landåsen



Utfyllende informasjon 

• Kommuneplan for Søndre Land som skal revideres
• Sammenligne økologiske fotavtrykk mellom land
• Hva er sirkulær økonomi
• Søndre Land sitt utslipp

https://www.fn.no/Statistikk
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/sirkular-okonomi/
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=606&sector=-2


Klimatoppmøte på skolen

• En introduksjon til tema med plan for de 3 timene, gruppeinndelinger
• (Presentere filmene/tegninger/tekst for hverandre)
• Kart av HOV- sentrum på prosjektor 
• Utstyrs-kit fra Tone med post-it lapper 
• Skrive forslag til tiltak innen de 4 kategoriene eller velge ut (Forbruk 

og gjenvinning, transport, bygg, offentlige møteplasser/rom) på post-
it lapper og klistre på kartet/prosjektoren
• Oppsummere felles, samle inn alle forslag som sendes til Tone. 


