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1.0 Innledning

Våren2010ble det avholdtkurs i ”Prosjektstyring”på Fosen,ved ArenaUtviklingog HiST/TØH.Vi utgjør ei
prosjektgruppepå seksmedlemmer,hvoravto representerer LIPAMiljøprosjekt,konkret:BjørkMiljøsenter,
på Linesøyai Åfjord. Deøvrigefire medlemmenei gruppenhar spredt fagbakgrunnog ulike erfaringersom
spennerfra frivillighet, tekniskutdanningoglandbruk til undervisning.

Gruppemedlemmeneer:

Astrid Witsø:
AnsattvedÅfjord videregåendeskolesomrektor

BjørnHosen:
AnsattvedÅfjordFrivilligsentralsomdagligleder

JanRobertHumstad:
Gårdbrukeri Åfjord.Lederi ÅfjordRødeKors

SveinOleDaltveit:
Ansatti Johs.J.Sylternassomingeniør

SukhiKarlsen:
ProsjektlederLIPAMiljøprosjekt

ThomasFlower-Ellis:
ProsjektlederLIPAMiljøprosjekt

Å koble prosjektoppgaventil faktiskeutfordringer i en bedrift eller organisasjon,er sett på som en fordel.
Bakgrunnenfor vårt valgavprosjektvar at BjørkMiljøsenterer et spennendeprosjektsomspennervidt, og
har visjoner og mål om å bidra til økt miljøbevissthet og redusert forbruk, ikke minst av energi, blant
bortskjemte og velfødde nordmenn! For de øvrige fire medlemmenei gruppen, som ikke jobber med
prosjektet til daglig,er det både interessantog lærerikt å samarbeidemed to entusiastiskeog positive
ungdommersom vågerå satsepå noe de tror på. Dessuten kan våre ulike erfaringerog ståstederkanskje
bidra til nyemåter å semuligheterpå for BjørkMiljøsenter.Sentereter i en utviklingsfase,medblant annet
ombyggingav gammelskolenpå Linesøyatil et passivhus, som en viktig del av prosjektet. Dette vil ikke
berøredenneoppgaven,annetenngjennomhvordanhusetkanbenyttesnårdet fremstårsompassivhus.

Bjørk Miljøsenter ønskerå utvikle segslik at det fremstår som et attraktivt mål for ulike grupper; både i
fritidssammenhengog i yrkes- eller faglig sammenheng. Målet er at det skal bli et sted å lære og se
muligheterbådefor barn,ungeogvoksne.

Med utgangspunkti læreplaner,situasjonsanalyseog det faktum at utdanningssektorenrepresentererog
bidrar til å dannegrunnlagfor fremtidensholdninger og kunnskap,er det identifisert et behovfor kunnskap
og kompetansesomomfatter miljø, og somformidlespå en engasjerendeog motiverendemåte. Formålet
med vår oppgaveer å bidra til å finne ut hvordandette bestkanskjei forhold til utdanningssektoren. Siden
det er viktigå avgrenseomfangetpåoppgaven,vil vi konsentrereossom VG1i videregåendeopplæring.

Metodisk vil vi både foreta en spørreundersøkelse,altsåkvantitativ metode,og bruke SWOT-analysefor å
vurdere sterke og svakesider, trusler og muligheter som ligger i senteret. Teoretiskvil vi både gå inn på
miljøperspektivet,bakgrunnfor hovedprosjektetsett i et globalt – og lokalt – perspektiv,og mer om ideen
bak,og i tilleggmer konkretsepå læreplanersombakteppefor det BjørkMiljøsenterkantilby for valgte
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Illustrasjon1: Etpågåendesamarbeidmedutdanningssektoren,somillustrererBjørkMiljøsentersløpende fokuspå formidlng
helt fra utviklingsstadiet.Her presenterSverreAndreassen(EggenArkitekterAS)muligescenariorerfor LIPAMiljøprosjekt/
BjørkMiljøsenterpå NTNU,februar2010.

trinn i grunnopplæringen.Dessutenbruker vi læreboken Målrettet prosjektstyring, av Andersen,Grudeog
Haug1, samt kursmateriell fra Arena Utvikling2, som redskap i arbeidsprosessen.Styringsverktøyetfor
gjennomføringer prosjektplanen,med aktiviteter, ansvarogmilepæler(vedlegg1).Deravgrensesoppgaven
vedat vi setter opphoved-ogdelmål,arbeidsfordelingmellomgruppemedlemmene,samtantatt tidsforbruk
for å oppnåhvert delmål.Enslik planleggingsfasegir ossen forståelsefor den oppgavensomskalløses,en
oversiktover arbeidet som skalgjøres,samt et grunnlag for å fordele arbeid og sette av ressurserog tid.
Dermed har vi mulighet for oppfølging mot planen underveis. Prosjektgruppener sammensatt av
medlemmermed ulike kompetansegrunnlagog -bidrag.Men siden to av dissebeherskerhelheten på et
overordnetnivå,blir prosjektetstyrbart.

1.1 Problemstillingen

Oppgavensproblemstillingharvi valgtå formuleresomfølgende:

Hvordankanutdanningssektorenta i bruk ressursenesomfinnesi BjørkMiljøsenter?
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2.0 Teori

2.1 Innledning

I dennedelen utforsker vi signalenefra styrendeorganerglobalt,nasjonalt,regionaltog lokalt vedrørende
miljø, sett i forhold til satsningsområdeneved Bjørk Miljøsenter.Vi viser ogsåtil den norskeregjeringens
overordnedemål for miljøarbeidogbærekraftigutvikling.

Sør-Trøndelagfylkeskommunehar videreført regjeringenssignaleri en klima- og miljøplanfra 20098. Disse
overordnedesignalenekommer til uttrykk i Åfjord kommunesforeslåtte klima og energiplan15, som ligger
ute til høring.Pådennemåten kan en sporeen ”rød tråd” gjennominternasjonale,nasjonaleog regionale
føringerogkrav,somskalresulterei konkretetiltak på lokaltplan.

2.2 Miljø: Et globalt –og et lokalt –ansvar

2.2.1 Nasjonale målsetninger

Desiste25 årenehar flere internasjonaleavtaler,deriblant Kyotoprotokollen9 og Københavnavtalen10, med
bakgrunni rapporter fra blant andreFNsklimapanel6, ført til at styremakterverdenoverharmåttet forplikte
seg til en mer ansvarsbevisstrolle overfor det globale miljøet. Avtalene omfatter alt fra industri,
energipolitikkog transport til forskning,utdanning og kultur. Overordnetligger et krav om en bærekraftig
utviklingi alledeleravverdenssamfunnet.Bærekraftigutviklingble i 1987definert avBrundtlandkomisjonen
som ”...en utvikling som imøtekommerdagensbehov uten å ødeleggemulighetene for at kommende
generasjonerskalfå dekketsinebehov"13.

I Norgekommerdennevisjonentil uttrykk gjenomregjeringensSoriaMoria-erklæring,hvor det leggesvekt
på at Norgeskalbli et miljøpolitisk foregangsland. Miljøpolitikken i Norge ”skal byggesin miljøpolitikk på
prinsippet om bærekraftig utvikling, som rommer et krav om solidaritet med kommendegenerasjoner
nasjonalt og internasjonalt. Dette innebærer vern av livsnødvendigemiljøressurser,og en forsvarlig
forvaltning av naturressurser”3. Når det gjelder bolig- og bygningspolitikk,sier regjeringenat bærekraftig
utvikling skal vektleggesnår det bygdemiljøet utformes.Regjeringenleggervekt på en framtidig styrket
satsningfor å redusereenergibrukeni bådeeksisterendeog fremtidige bygg.Dette skjergjennomå legge til
rette for mer fornybarenergioghøyeremiljøkravnår nyebyggblir oppført,ognår gamlerestaureres.

2.2.2 Oppfølging på fylkesnivå

Sør-Trøndelagfylkeskommunehar i sin plan fra 2009 vedrørendeklima- og miljøarbeidet sagt at det
overordnedemålet for dette arbeidet er at ”Trøndelagskal væreen foregangsregioninnenforbærekraftig
utviklingog miljø.Detskalutviklessystematiskeplanerfor at regionentar sindelavdenglobaledugnaden”8.

Blant andre tiltak, opfordresde enkelte kommunenegjennomplanentil å reduseresine klimautslippmed
opptil 30%frem mot 2020.Fylkeskommunenselvhar som mål å reduseresine utslipp med 50%i samme
periode.Nårdet gjelderenergibruki bygg,vil fylkeskommunensatsepåenergieffektiviseringog initiere bruk
av klimavennlig oppvarming. Videre vil fylkeskommunen ha større fokus på passivhus og de
energibesparendeløsningersom knyttes til slike bygninger. I den videregåendeskolen skal elever få
opplæringpå energibruki bygg;det skalleggesstørre vekt på viktighetenavgodhåndverksmessigutførelse
for å minskeenergitapogkunnskapenom miljøvennligeenergiløsningerskalvektlegges.
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Illustrasjon2: Klimautfordringenes
aktualitet.Påverdensbasisstårbygninger
for over30%av vårt totale energiforbruk
ogklimagassutslipp6

2.2.3 Kommunale tiltak

Åfjord kommunehar i sinklimaogenergiplansatt segfølgendemål:

”Målet for kommunener reduserteutslipp,utvikling av fornybarenergiog mer effektiv energibruk.Utslipp
knyttet til offentlig og privat forbruk er i kraftig vekstpå landsbasis.Åfjord kommunehar valgt målsettinger
som samsvarermed Stortingetsklima- og energimålsettinger. Kommunenhar formulert en erklæringsom
ledendefor sitt arbeidmedreduksjonav klimagassutslippog enbærekraftigenergibrukog energiproduksjon:
Levendesamfunnmed glød, gledeog utvikling. Gjennom nytenking,åpenhetog lokalt initiativ skal Åfjord
væreenforegangskommunefor miljøvennligsamfunnsutvikling” 15.

Kommunenfølgeropp med målsetningernår det gjelder reduksjonav klimautslipp,somer noenlundei tråd
med regjeringensmål. Målene i planen rettes mot kommunen selv som aktør og byggeier,landbruket,
transport- og arealplanleggingog arbeidet med ny fornybar energi. Husholdningerog privatpersonerskal
stimuleres til miljøvennlig forbruk og produksjon i samarbeidmed kommunen,som skal være en viktig
tilretteleggerog informasjonsrådgiveri dette arbeidet. Kommunensier i sinplanat de vil arbeidefor å gjøre
innbyggerne bevisste på klimagassutslippog mener at det er innen transport, avfallshåndteringog
energibruk,at denenkeltebeboeri Åfjord kanværemedå bidra.

Videreunderstrekesdet i planenat kommunenhar en viktig rolle somaktørog byggeierogsåsomforbilde,
og vil bidra til å byggeflere energiriktigebyggsamt vurdereå benytte passivhusstandardi egneprosjekter.
Nye StokksundSkole foreslås bygget i passivhusstandard. Det skal også vurderes bruk av fornybare
energikilderved rehabilitering og i nybygg.Opplæring i temaet energi og klima skal ha et årlig fokus i
kommunens skoler og barnehager. Bjørk Miljøsenter (se nedenfor) kan således bli en viktig
samarbeidspartnerfor kommunen slik at man når sine mål. Dette er spesielt relevant når det gjelder
bevisstgjøringenav innbyggernegjennomulike kanaler. Ved siden av barnehage,skole,privatpersonerog
næringslivet,kandette gjeldeopplæringogkursingavkommunaltansatte.
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2.3 Læreplanen for VG1

For å avgrenseomfanget av oppgaven,velger vi å se på ett trinn innen utdanningssektoren,VG1 på
videregåendeskole. For å finne hva deres behov er, har vi gått gjennom læreplaner i de ulike fag.
Undervisningenleggesopp etter læreplanermed formål, og eleveneskaloppnåkompetansemålenesomer
angitt innenfor fagområdene.Her presenteresde fag og kompetansemålsom vi mener er mest relevant, i
forhold til BjørkMiljøsenterssatsningsområder.Skolenslæreplanbrukesgjennomgåendesomreferanse11.

2.3.1 Naturfag

Utdragfra formålet til naturfagi videregåendeopplæring:

”Kunnskapom, forståelseav og opplevelseri naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene,
bevarebiologiskmangfoldog bidra til bærekraftigutvikling.Samtidigskalnaturfag bidra til at barn og unge
utvikler kunnskaperog holdningersom gir dem et gjennomtenktsyn på samspilletmellom natur, individ,
teknologi, samfunn og forskning (...) Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i naturen, eksperimenteri
laboratoriet og ekskursjonertil museer,vitensentre og bedrifter vil berikeopplæringeni naturfag og gi rom
for undring, nysgjerrighetog fascinasjon.Kompetanse i å forstå ulike typer naturvitenskapeligetekster,
metoder og teknologiskeløsningergir et godt grunnlag for yrkesfagligeutdanninger, videre studier og
livslanglæringi yrkeog fritid”

Følgendeer utdragfra kompetansemålenefor VG1innen naturfag:

Forskerspiren

Mål for opplæringener at elevenskalkunne:

- planleggeog gjennomføreundersøkelseri samarbeidmed andre der en identifiserer og varierer
parametere

- gjennomføreenkledatasimuleringerfor å illustrerenaturfagligefenomenerogtestehypoteser

Kroppog helse(Ernæringog helse)

Mål for opplæringener at elevenskalkunne:

- beskrivekjemiskekjennetegnogforskjellerpåde viktigstenæringsstoffene

- gjennomføreenklekjemiskepåvisningeravnæringsstoffer i matvarer

- forklarehovedtrekkenei fordøyelse,transportogomsettingavde viktigstenæringsstoffene

- drøfte spørsmålknyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser,livsstilssykdommerog
soling

Verdensrommet(Strålingog radioaktivitet)

Mål for opplæringener at elevenskalkunne:

- forklareozonlagetsbetydningfor innstrålingenfra sola

- forklare hva drivhuseffekter og gjøre rede for og analyserehvordanmenneskeligaktivitet endrer
energibalanseni atmosfæren

- gjøre rede for noen mulige konsekvenserav økt drivhuseffekt,blant annet i arktiskeområder,og
hvilketiltak somsettesi verkinternasjonaltfor å redusereøkningeni drivhuseffekten
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Fenomenerog stoffer (Energifor framtiden)

Mål for opplæringener at elevenskalkunne:

- gjøreforsøkmedsolcellerogsolfangereogforklare virkemåten

- gjøre rede for fysiske prinsipper for hvordan varmepumper virker, og i hvilke sammenhenger
varmepumperbrukes

- beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige ladbare og ikke-ladbarebatterier og til
brenselceller

- gjøreredefor ulik brukavbiomassesomenergikilde

- gjøreredefor hydrogensomenergibærer

Teknologiog design(Bioteknologi)

Mål for opplæringener at elevenskalkunne:

- forklare genetiskkode og hovedtrekkenei proteinsyntesensamt diskuterebetydningenav arv og
miljø

- forklare begrepenekrysningog genmodifiseringog hvordan bioteknologi brukes til foredling av
planterogdyr

2.3.2 Naturfag på yrkesfaglig utdanning

Eleverpå yrkesfagligeutdanningsprogramskal gjennomføre deler av læreplanenfor VG1.Hovedområdet
Forskerspirener obligatoriskfor alle. I tillegg skaleleveneha to hovedområdersomskolenvelgerut fra det
somer fagligrelevantfor utdanningsprogrammet.

2.3.3 Samfunnsfag

Utdragfra formålet til samfunnsfagi videregåendeopplæring:

”Opplæringai samfunnsfagskalsetjesøkjelysetpå naturlegeog menneskeskapteforhold på jorda. Arbeid i
faget skal stimuleretil å drøfte samanhengarmellom produksjonog forbruk og vurderekonsekvensarsom
ressursbrukog livsutfalding har på miljøet og ei berekraftig utvikling. Samfunnsfagetskal og utvikle
kunnskapom arbeidslivog økonomi.I faget inngår kunnskapom situasjonentil urfolk og minoritetsfolk i
verda generelt,og om situasjonentil samanesom urfolk spesielt.Samfunnsfagetskal gjere det lettare for
elevaneå forståverdienav teknologiog entreprenørskap”

Vi ser at læreplaneninneholderen rekke mål som kan knyttes direkte til tilbudet ved Bjørk Miljøsenter,
beskrevetnedenfor(seogsåmer inngåendediskusjonunderAnalyse).
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Illustrasjon3: Det blivendeBjørk Miljøsenter.Den gamle skolebygningenpå Linesøya,som skal restaureres til passivhus/
plusshus-standard.Det ferdigstiltemiljøsenteretvil inneholdevisningsbolig,kafé og flerbrukslokaler til demonstrasjon,kurs,
konferanse,utstillingog andreaktiviteter

2.4 Bjørk Miljøsenter –”En annerledes miljøoppleve lse”

2.4.1 Om senteret

BjørkMiljøsenterspringerut fra et behovfor innovativetiltak somkanfungeresomforbilder, sprekunnskap
ogmotiveretil miljøbevissteogansvarsfulleholdningeroghandlinger.Miljøsenteretskalværeen spennende
møteplassi skjæringspunktetmellom menneske,miljø og aktivitet, hvor delaktighetog engasjementstår i
fokus.Fundamenteti miljøsenteretsaktiviteterogpedagogikker en konkretoghelhetligtilnærmingti l miljø;
dette innebæreren tro på at det må satsespå flere felt for å oppnå et bærekraftigsamfunn5. Temaer
spennerderfor fra energi,arkitektur og transport til husholdning,ernæring,fysiskakivitet og livsstil. Videre
brukesdesignog kunstsomviktigeelementeri senteretsutforming,kunnskapsformidlingog markedsføring,
for å kommuniseremiljøbudskapetpåen annerledesog nytenkendemåte.

Bjørk Miljøsenter vil være en resurs for både eksperten og mannen i gata. Her skapesen arena for
idéutveksling,fag- og forskningsdiskusjonerog prosjektutvikling.Gjennomdemonstrasjon,utstilling og et
variert aktivitetstilbud leggesdet til rette for at besøkendeskal få et lærerikt og spennendeopphold. Se
vedlegg3 for en detaljert oversiktover miljøsenterets tilbud. I korte trekk kan hovedaktivitetenebeskrives
som:

- Interaktiv utstilling ute og inne med demonstrasjonav løsninger,produkter og idéer knyttet til
energi,arkitektur,design,transport,husholdningog livsstil

- Foredrag, kurs, konferanse og arrangement tilrettelagt for en bred målgruppe innen
utdanningssektoren,næringslivet,det offentlige,helse-ogomsorgssektorenogdet privatemarkedet

- Forskningogutviklinggjennomløpendesamarbeidmed sentraleaktører innenenergi,miljø ogbolig
(for eksempelNTNU,HusbankenogNord-TrøndelagElektrisitetsverk(NTE))

- En rekke aktiviteter som oppmuntrer til deltakelseog som har til hensikt å belysemiljø fra nye
vinkler,blantannetgjennomoppgaveløsning,ulikefriluftsaktiviteter ogteambuilding

- Kaféserveringmedøkologiskogkortreistmat



8

Illustrasjon4: BjørkMiljøsenterdriver løpendeforskningsomtilretteleggerfor at utdanningssektoren kan væredelaktigi de
ulike prosjektene.Bildet viser termograferingog tetthetskontrollav bygningen,somstudenterved NTNU deltok i. Dataene
bruktedei sinestudier.

2.4.2 Miljøsenterets bakgrunn

BjørkMiljøsentervil væredet beståenderesultatetav et tverrfagligsamarbeidsprosjekt(LIPAMiljøprosjekt)
som tar for seg Nordens første restaureringav en frittliggende bygningtil passivhus-standard5 (se også
www.lipa.no).Passivhuser de mest energisparendebygningersom finnes,og fordi 80%av alle bygninger
som vil eksistere i 2050, allerede er bygget, representerer rehabilitering av den eksisterende
bygningsmassenen avgjørende del av arbeidet mot å nå nasjonale og internasjonale klimamål5.

Restaureringener allikevel kun det første steget, da utviklingen innen bærekraftig arkitektur og
bygningsteknikki økendegrad vil rette segmot lokal produksjonav energi som overgårbygningerseget
forbruk – såkaltplusshus5. Her brukessol, vind eller annenfornybar energi til å produserevarmt vannog
strømsomkanselgestilbaketil nettet i periodermedoverskudd.Plusshuser sværtsjeldnei Skandinavia,og
bygningersom er rehabilitert til denne standardeneksistererikke per i dag. Pilotprosjekterinnen dette
området har derfor en betydeligsymbolskverdi, selv om utbredt bruk av denne teknologiensannsynligvis
ligger et stykke frem i tid. På kontinentet har de kommet ganskelangt med denne teknologien,og EU-
parlamentethar foresåttplusshussomkravfor allenyebyggetter 20194.

Vedå væreen pionerfor bådepassivhus-rehabiliteringogutviklingenavplusshusteknologivil det ferdigstilte
miljøsenteretrepresenteredet senesteinnen forskning på miljøvennligarkitektur og lokal kraftproduksjon.
Bygningenvil grovt sett væreinndelt i visningsbolig, flerbrukslokalertil kurs,konferanseog utstilling, og en
kafé. Gjennomaktiv bruk av bygningenog dens omgivelser til demonstrasjonog undervisningvil Bjørk
Miljøsenterkunneformidleoverføringsverdienfra LIPAMiljøprosjektpåen håndfastog forståeligmåte.
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3.0 Metode

I arbeidetmeddenneprosjektoppgavenbenyttet vi flere metoder:

3.1 SWOT-analyse

Vi utarbeidet førsten SWOT-analyse(sevedlegg2) for å vurderesterkeog svakesider,trusler og muligheter
somfremstårvedsenteret.Detteble ogsågjort for at allegruppemedlemmeneskullefå størreinnsikt i Bjørk
Miljøsentersomsatsning.EnsvakhetvedSWOT-analysener at det kanværeforhold vi ikkehar kommetpå,
bådenår det gjelder trusler og muligheter.At gruppen bestårav seksmedlemmermed ulik bakgrunn,gjør
likevel at den fungerte somen ”tverrfaglig fokusgruppe” for oppgaven.Vi mener derfor at vi har fått med
ulikeaspekter.

3.2 Bruk av læreplanen

Vi utarbeideten kort spørreundersøkelsesomvi benyttet i forhold til grunnskolenei Nord-Fosen16. Vedbruk
av dennekvantitativemetodenønsketvi å få svarfra grunnskolenom hvilkealderstrinnmander såfor seg
at BjørkMiljøsentermed sinetilbud, passerbest for. Her strevdevi noe med å få inn svarfra grunnskolene.
Svarene(ett skriftlig svarog to muntlige tilbakemeldinger)peker i sammeretning. Gyldighetenved denne
spørreundersøkelsenkanlikeveltrekkesi tvil på grunn avlavsvarandel.Vi kombinertederfor svarene vi fikk
inn med å gå inn i læreplanene11, for å vurdere hvilke årstrinn vi mente tilbudene ved Bjørk Miljøsenter
passet best for. Sammenmed en av gruppedeltakerneskompetanse innenfor skole, og kjennskaptil
innholdet i læreplanene,vurderer vi at dette delvis kompensererfor manglendesvar. Ut fra oppgavens
begrensedeomfangmåtte vi deretter gjøreet valgi forhold til hvilkeklassetrinnvi skullevelgeut. Valgetfalt
på førsteårstrinni videregåendeopplæring.

3.3 Intervju

Kvalitativmetode (intervju/samtale)ble benyttet i forhold til lærere ved byggfagpå Åfjord VGS16, som vi
antok ville ha stor interessefor prosjektet.Vi ønsket å få grundigerekjennskaptil hvadisselærerne kunne
tenkesegå benytte BjørkMiljøsentertil, når de fikk noenærmerekjennskaptil hvilketilbud somplanlegges
der. I dennesamtalenkom det klart frem at lærernebådehar behovfor og ønskeom mer oppdateringpå
området miljøvennligbygningsteknologi.Svakhetenved dennemetodener at kun to av tre byggfagslærere
deltok. Vi vurderer allikeveldissesom representative for byggfaglærerneved Åfjord VGS.At møtet mer
haddeform avsamtaleenn intervju, menervi er en styrke,mer enn en svakheti dennesammenhengen.Det
åpnet for at lærernefriere kunneuttrykke hvade mente, bådeom miljøsenteretogom egnekunnskaperpå
området.

3.4 Presentasjon og spørreundersøkelse

En kombinasjonav samtale,intervju og spørreundersøkelseble benyttet i forhold til en klasse(1. klasse
studiespesialisering)ved Åfjord VGS16. Målet var bådeå informere om BjørkMiljøsenterstilbud, få litt mer
kjennskaptil elevenesinteresseog engasjementfor miljøspørsmålgenerelt,og få vite mer om hva denne
aldersgruppahaddemest interessefor medhensyntil aktiviteter ogfagligetilbud. Møtet medklassenstartet
med åpnespørsmålom elevenesmiljøengasjement;ingen føringer ble lagt. Deretter ble BjørkMiljøsenter
presentert.Elevenesvartetil slutt påen spørreundersøkelse(sevedlegg4).

3.5 Kommentarer til metodene

Om vi skalpekepå en svakhetved metoden,må det være at elevenekan ha blitt påvirket av det somble
fortalt om BjørkMiljøsenter før de svartepå spørreundersøkelsen.Når vi vurderer svarene,ser det likevel
for ossut til at elevenehar svart noksåærlig.Undersøkelsenvar anonym.Hvorvidt denneklassenssvar er
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representativefor ungdomgenerelt,i Foseneller Norge,er noe vanskeligå vurdere.Antallet er lite, såman
børværenoeforsiktigmedgeneraliseringer.

Vi gjennomførte deretter korte samtaler med to lærere som var til stede sammenmed klassen.Begge
underviseri bådekroppsøvingog naturfag.Degavossogsåinntrykkavat de var sværtpositivetil å benytte
de deleneav miljøsenteretstilbud, somknyttestil beggedissefagene.Dehaddeingenproblemermed å se
relevanstil mål i læreplanen.

Mal for spørreundersøkelsene(med uavkortet formulering av spørsmål)og SWOT-analyse,ligger som
vedlegg.
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4.0 Resultater

Nedenfor viser vi resultatene fra spørreundersøkelsen i klassen,i tabell- og grafisk form. I svareneer
poengenefordelt fra 1 (lavest/ minst) til 5 (høyest/ mest).Formuleringenav spørsmåleneer noe avkortet i
dennefremstillingen(spørsmål3atil 3c),grunnetbegrensetplass.Komplettversjonliggersomvedlegg nr 4.

Tabell1: Sammenfatningavspørreundersøkelse

Grafer1, 2,3a,3b,3cog4: Visuellfremstillingavresultaterfra spørreundersøkelse

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Erdu opptatt avklimaogmiljø? 2 6 3 3 1 1 2 9 4 1
2 Hvordanvurdererdu dine kunnskaperomklimaogmiljø? 2 6 3 2 2 1 2 8 5 1
3a Fremtidsrelevans:Kunnskapom energiforbruki din bolig 9 2 2 3 11 5
3b Fremtidsrelevans:Miljøvennligeogøkologiskehverdagsprodukter 3 5 3 1 3 1 1 6 6 3
3c Fremtidsrelevans:Kunnskapom miljøeffekten til ulike transportmidler 6 5 2 2 1 2 8 6
4 Erdu opptatt avditt forbruk? 1 4 5 1 3 1 1 1 7 6 1 1
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5.0 Analyse

I følgendetekst analyserervi læreplanensmål11 og resultater fra spørreundersøkelserog intervjuer16. Med
utgangspunkti dette drøfter vi tilbudet vedBjørkMiljøsenter.

5.1 Spørreundersøkelsen

Til trossfor at det kanstillesspørsmålvedrepresentativitetenvedspørreundersøkelsen,velgervi å sepå og
analysereresultatene.16 eleverer spurt – herav5 gutter og11 jenter. Det laveantallet gutter gjørat vi ikke
kanleggefor stor vektpå forskjellmellomkjønn,annetennå sinoeom tendenser.

Genereltsett syneselevenå væremiddels,eller litt over middelsopptatt av klima og miljøspørsmål,hvor
guttene er litt mer opptatt av temaet enn jentene. Elevenemener ogsåat de har middelseller litt over
middelskunnskapernår det gjelderdisseområdene,og guttene liggerlitt over jenteneher også.Det følger
en tendensman ofte ser i skolen;at gutter generelt har større selvtillit i forhold til egnekunnskaper enn
jenter.

Med såsterkeføringerpåalle nivåi samfunnet,inkludert i læreplanene,servi at BjørkMiljøsenterkanbidra
til å økeelevenesengasjement– og ogsåkunnskaperi forhold til spørsmålom klimaog miljø – bådei lokalt
ogkonkretperspektiv,menogsåi denstoreogglobalesammenhengen.Mangemiljøproblemerer somkjent
ikkebareavlokalkarakter.

Nårdet gjelderkunnskapom energiforbruki egenbolig,meneralle at de kanmye.Spørsmålether retter seg
mot et konkretogavgrensetområdesomdet er lettere å forholdesegtil ennde mer generellespørsmålene
om klima og miljø. Vi antar at det er forklaringenpå høyerescoreher. Slikvi ser det, kanBjørkMiljøsenter
bidra medendamer kunnskaperog innsiktenn elevene alleredehar – ikkeminst hvordanmankanbyggeet
hussomikkekreverenergiutenfra.Viantarat mangeeleverikkehargodkunnskapom dennemuligheten.

Påspørsmålom kjennskaptil miljøvennligeogøkologiskehverdagsprodukter,sprersvarenesegnoemer,og
jentenevurdererat de harmer kunnskapom dette enn guttene.Hvisvi skalforsøkeå forklaredette, kan det
muligensskyldestradisjonelle kjønnsroller; jenter handler mer enn gutter, og er kanskjeogsånoe mer
opptatt avøkologiskeog miljøvennligeprodukter.Hva somliggeri uttrykket ”hverdagsprodukter”,kanvære
uklart, og det er muligat elevenehar tolket dette forskjellig.BjørkMiljøsenterkanvisefram et bredt spekter
av produkter – bådemat og materialer– somer miljøvennligeog/eller økologiske,og dette vurderervi som
nyttig for elevene.

Hva angår kunnskapom miljøeffekten til ulike transportmidler, så mener elevene jevnt over å ha gode
kunnskaperom dette,og her vurderer jenteneseglitt bedre enn guttene. Dette er ogsået områdesomer
relativt konkret, og fokus i media er ogsårettet mot dette – ikke minst CO2-utslipp, bilbruk og flyreiser.
Derforer det naturligat elevenekjennernoksågodt til dette området.

At eleveneoppgir at de er middelseller under middels opptatt av eget forbruk, ser vi på både som noe
overraskendeog bekymringsfullt.Vi har inntrykkav at utdaterte holdningereller liten interesseofte skyldes
signalerforeldrene senderut. BjørkMiljøsentervil ogsåpå dette områdekunnebidra til bevisstgjøring av
ungdommene.
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5.2 Læreplanens mål

Analysenavlæreplanenfor VG1viseret sværtgodtsamsvarmellomskolenskompetansemål11 ogdet faglige
og aktivitetsmessigetilbudet ved Bjørk Miljøsenter5. Samsvareter fremtredende for kompetansemålene
innen blant annet naturfag, samfunnsfagog kroppsøving, samt flere yrkesfagligeutdanningsprogram(for
eksempelbygg-og anleggsteknikk,designog håndverk, medierog kommunikasjon).Seogsåsammenfatning
avkompetansemålogtilbudet vedBjørkMiljøsenterunderTeori.

Formålet for naturfag samsvarersvært godt med ideologien til senteret, og brukes her som eksempel.
Stikkordfor dette er: ”Opplevelseri naturen.Samspillmellomnatur, individ,teknologi,samfunnog forskning.
Ekskursjonertil muséer,vitensentreog bedrifter. Kompetansepå teknologiskeløsninger”11. Nedenforvises
noenkonkreteeksemplerpåhvordanfagetshovedområder dekkesavsenteretstilbud.

Hovedområdet”Forskerspiren”

Herkanelevenefå innsikti målingerogdatainnhenting medhensyntil materialersogbygningenstermiske
egenskaperogklimatiskeforhold, i ogrundt miljøsenteret.

Hovedområdet”Kroppog helse(Ernæringog helse)”

Vedmiljøsenteretskafékanelevenespiseog få informasjonom sunt kostholdog økologiskmat. Man kanfå
opplysthvordanmatener produsert,og likedanen innføringi begrepetkortreist mat. Økologiskproduksjon
ogavfallshåndtering/komposteringdemonstreresi senteretshage.

Hovedområdet”Verdensrommet(Strålingog radioaktivitet)”

Solcellepanelerog solfangerevil gi konkret illustrasjonpå hvordaninnstrålingvirker på jorden. Bygningen
demonstrerer og forklarer ogsåsolavskjermingog UV-beskyttelse,og konsekvenserav økt drivhuseffekt.
Data fra værstasjonenviserutvikling blant annet av middel-og ekstremtemperatur,luftfuktighet og andre
klimatiskeparametere.

Hovedområdet”Fenomenerog stoffer (Energifor framtiden)”

Gjennomulike forsøkkan de besøkendelærehvordansolceller,solfangereog vindkraft virker. I et teknisk
rom demonstrererMiljøsenteret ogsåsystemfor ventilasjonog varmegjenvinning.Eventuelltransport av
besøkereforegår med bil drevet av el-, gasseller hybridteknologi.Andre former fornybar energi som
demonstreresinkludererbrenselcelleteknologiogenergi fra biomasse,husdyrgjødseloglignende.

Hovedområdet”Teknologiog design(Bioteknologi)”

Ved å ta i bruk omgivelseneorienterer Miljøsenteret om arv og miljø i økosystem.Den økologiske
serveringeni kaféenbidrar til å opplyseom utfordringerknyttet til genmodifiseringavplanterogdyr.
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Illustrasjon5: Utvalg av idéer fra studentersarbeid på kurs innen energi og miljø. Kursetvar et samarbeid mellom LIPA
Miljøprosjekt/ BjørkMiljøsenterog Institutt for arkitektur og billedkunstved NTNU,vårsemesteret2010. Studentenefikk i
oppgaveå lageet forslagtil hvordandengamleskolenpåLinesøyakunneutformesvedrehabilteringtil et miljøsenter

5.3 Skolens rolle

Grunnskoleog videregåendeskolehar en felles Læreplan (generelldel) som har et eget kapittel om ”Det
miljøbevisstemennesket”7. Her pekesdet på at vårt levesett og vår samfunnsform har dype og truende
virkningerfor miljøet.Dette stiller igjenkravtil viten ogtil bevissteøkologiske,etiskeogpolitiskeavgjørelser
hos enkeltmenneskerog samfunn.Det forutsettes at skolen gir bred kunnskapom sammenhengenei
naturen og om samspilletmellom menneskeog natur. Undervisningenmå motvirke oppsplittet læring og
utvikleeleveneshelhetligeforståelsefor økosystemer og miljø. Dette samsvarergodt medBjørkMiljøsenter
sitt holistiskegrunnsyn5 (seunder Teori, og avsnitt 6 nedenfor).Det er ogsåskolensansvar å leggetil rette
for at utdanningstilbudetgir elevenemulighet til å nå spesifikkekompetansemål.Enmåte å hjelpe elevene
med å oppnåforståelsefor fagstoffet,er å knytte teori opp i mot fenomenereller hendelseri ”den virkelige
verden”. Hvor godt den enkelte skolelykkesmed denne utfordringenavhengerav flere faktorer, deriblant
tilgang på ressurser(for eksempelplass,tid eller økonomi), lærerneskunnskapog erfaring, og elevenes
engasjement.

5.4 Senterets tilbud

Miljøspørsmålberørervåreliv innenstadigflere områder,og et viktig fortrinn for BjørkMiljøsenterliggeri å
kunne skreddersyet program for nesten ethvert behov hvor miljø kan inngå som tema. Miljøsenterets
fremgangsmåtebaserersegpå delaktighet;senteretog omgivelsenebrukesaktivt og kreativt somverktøy i
læringen.Dennetilnærmingenleggertil rette for at selvfagsomtradisjoneltseespåsomrent teoretiske(for
eksempelmatematikk,samfunnsfagog geografi)eller fysiske(for eksempelkroppsøving)kan få et utbytte
fra senteretsressurser.Vedå spissemiljøenteretsprodukt overfor hver enkelt besøksgruppekan skolen til
enhver tid oppnåresultater for elevenepå spesifikke områderder dette er nødvendig.Hvisungdommene
trenger større forståelseinnen for eksempelfornybar energi,miljøtenkingi hverdagen,kost og helseeller
andrespesielleområder,kandet leggesspesiellvekt på dette underbesøket.Dennetilpasningsdyktigheten
møtte positiv responsunder både spørreundersøkelsen og intervju med lærere og kompetansepersoner
innenforutdanningssektoren14,16.
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5.5 Fra teori til praksis

Vedsenteretvil elevenekunnestuderemiljøsmarteprodukter i drift eller bruk. Formåleter å visehvordan
ulike teorier virker i praksis,og gjøre disselettere å forstå. Dette er sentralemål både i grunnskole og i
videregåendeskole, spesielt i læreplaneni naturfag11. Spørreundersøkelsenavdekte stor interesse for
nettopp det konkreteaspektetved miljøsenteretstilbud, bådehos eleverog lærere16. Somtidligere nevnt
kandette inkludereenergiproduksjonfra vind og sol, somforsynermiljøsenteretmedstrømog varmt vann,
eller avfallshåndteringgjennomkompostering,sortering,gjenvinningoggjenbruk.Samtligedeleravsenteret
inngår som potensielle verktøy i læringsprosessen,og kan på denne måten være gjenstand for
oppgaveløsningeller annenskolerelevantaktivitet (for eksempelmatematiskberegningav strømproduksjon
fra solceller,analyseav værdata med mer). Ved senteret vil man også kunne se fysisk oppbyggingav
veggseksjonereller bygningsdeler,somillustrerer bruk av aktuellematerialerog produkter i samvirkemed
hverandre.

5.6 En helhetlig tilnærming

Bjørk Miljøsenter baserersin drift på en holistisk tilnærming5. I dette grunnsynetgår holdningsskapende
arbeid og ny teknologi hånd i hånd i utviklingen av et miljøvennligsamfunn.Ved å demonstrere ulike
løsninger,idéer og produkter som inngår i en bærekraftig utvikling, på et og sammested, presentereset
tverrfagligog helhetligkonsept.Hensiktener å visehvordanmiljø fungerersomet sammensattsystemmed
bådemenneskeligeog ikke-menneskeligefaktorer. Ved at ulike handlinger,holdninger,produkter og idéer
settesi sammenhengmedhverandreoppnåesen størrepedagogiskeffekt.

5.7 Fysisk aktivitet, helse og miljø

”Fysiskaktivitet har enpositiveffekt bådefor fysiskog psykiskhelse,for læringsmiljøog læringsutbytte” 12

Friluftsaktivitetenetilfører senteret en dimensjon som appellerer til mange elevers fritidsinteresser, og
lysten til å prøvenoe nytt. Gjennomå gi dem en artig opplevelsemed mestringsfølelse,spenninginnenfor
trygge rammer og lagarbeidfremmeset positivt og engasjert forhold til naturen. Elevenesoppfatningav
miljø somet relevanttemasomhar innvirkningpåderesdagligeliv, bringestilbaketil skolebenken.

I Læreplanenfor Kroppsøvingstår om formål med faget: ” Kroppsøvingsom allmenndannandefag skal
medverketil at mennesketsansar,opplever,lærer og skapermed kroppen.Sentralt i faget står rørsleleik,
allsidig idrett, dans og friluftsliv, der elevaneut frå eigne føresetnaderskal kunne opplevemeistring og
meistringsglede(…)Det skal og vere med og gje elevane naturopplevingarog innsikt i å nytte naturen til
idrett og friluftsliv på ein naturvennlegmåte.”11 Det er med andreord godt samsvarmellom tilbudet Bjørk
Miljøsenter legger til rette for, og målsettingenei for eksempelkroppsøvingsfaget.”Godeopplevingari
kroppsøvingkanveremedog leggjegrunnlagetfor ein fysiskaktiv og helsefremjandelivsstilhosdeiunge”11.

Med tilbudet innen økologisk og sunn kafémat plasseres miljøvennlig matproduksjon og kosthold i
sammenhengmed miljøtematikkensom helhet, ved at den relaterestil senteretsandresatsningsområder.
Elevenei videregåendeskolepå programområdenehelse-og sosialfagog restaurant– og matfagvil kunne
haspesieltutbytte avå opplevesenteretsfokuspåmiljøvennligogkortreistmat, bådesett i et folkehelse-og
et miljøperspektiv.Men området har absolutt relevans ogsåfor elever fra bådebarne-og ungdomstrinni
grunnskolenog for elever ved andre programområder i videregåendeskole, både ut fra læreplan i
kroppsøving,naturfagogheimkunnskap11.
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Illustrasjon6: Grafisk fremstilling av breddenav tilbudet ved Bjørk Miljøsenter,og hvordan satsningsområdenebringes
sammenfor å danneenhelhetligtilnærmingtil miljø

5.8 Et variert program

BjørkMiljøsenterskalværeen annerledes,spennende og lystbetontutdanningsressurssomkangi eleverog
lærere friske faglige innspill og inspirasjon.Kombinasjonenav faglig input med oppgaveløsningog fysisk
aktivitet skapervariasjon,som hever læringsopplevelsen innen faget eller fagene12. Men i miljøsenterets
satsning har denne kombinasjonen også en positiv tilbakevirkende effekt. Den aktive bruken av
friluftsopplevelserved BjørkMiljøsenter illustrerer dette. Herbidrar teorien til å forklare naturopplevelsens
opphav,plassog funksjon,samtidigsom naturopplevelsenløfter teorien ut av klasserommetog plasserer
deni en konkrethelhet.Resultateter at elevenfår flere ”knagger”å hengefagmaterialetpå.

5.9 Flere fluer i en smekk

Samlingenav en rekke temaer og aktiviteter med relevansinnenfor flere fag gjør at skolenkandekkeflere
behovmed ett besøk.Dette er en viktig fordel i en situasjonhvor tilgangenpå ressurserer begrenset, og
bidrar til å gjøremiljøsenterettil en attraktiv destinasjonfor flere interessegrupperinnenskolesystemet.

5.10 Andre suksessfaktorer og utfordringer

I denne delen diskuteresfaktorer som virker inn på Bjørk Miljøsenterssuksess,men som ligger delvis
utenom skolenseksplisitteuttalelser eller læreplanenskrav. De anseesallikevelå bidra i vesentliggrad til
senterets potensiale som leverandør av miljøkunnskap til utdanningssektoren.Nedenståendepunkter
avdekteshovedsakliggjennomSWOT-analyse(se vedlegg 2), og ble deretter stilt opp i mot resultater fra
spørreundersøkelseog intervju16.

Miljø blir i stadighøyeregradet prioritert område i samfunnet(for nærmereutdypningav dette seTeori).
Klimautfordringeneverdenstår overfor har en tidshorisont som målesi generasjoner,og som vil kreveen
varig forandring i menneskerskunnskap,holdingerog handlinger.Skolenanseeså væreblant de viktigste
institusjonenefor å bringedennekunnskapenut i samfunnet på en måte som skapervarige,bærekraftige
holdninger. Parallelt med dette er miljø som forretningsmessigsatsningsområdeinne i en vekstfase;
miljøkunnskapog–opplevelserer etterspurteog”tr endy” produkter.Dette kanantaså fortsette, delvis fordi
gapet mellom utviklingen som må skje og kunnskapenhos folk flest, er relativt stort. Derfor vil de
nødvendigesamfunnsendringeneta tid å gjennomføre.
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Illustrasjon7: Miljøsenteretsinnovativetilnærming til kunnskapsformidlingog markedsføring,og kompetansepå sentrale
områderinnendesignog miljø,pekespåsomstyrkeri oppgavensSWOT-analyse

Som et ledd i denne samfunnsutviklingenrepresenterer Bjørk Miljøsenter et nytt konsept innen
miljødemonstrasjonog kunnskapsformidling.Dette går ogsågår frem som en styrke i SWOT-analysen.I et
marked uten direkte konkurrenter, og med etterspørsel for senteretsprodukttilbud, stiller miljøsenteret
derfor i en særegenposisjon. SWOT-analysenpåpeker også at et slikt høyt innovasjonsnivåogså er
utfordrende;senteretstilpasningsdyktighetmed hensyntil kundensbehovkanværevanskeligå forstå, fordi
den representereren ny måte å tenkepå. I tilbud til kundermå dennefleksibilitetenderfor formidlespå en
sværttydeligog enkelmåte – gjernemed bruk av eksemplersomvisertilbudets relevansinnen fagområdet
kundenetterspør.Det sammegjelder i utførelsenav tjenestene.Produkter,konsepterog andreelementer
ved senteretmå formidle et klart, engasjerendeog enkelt budskap,uten at fremstillingensenkelthetgår på
bekostningav den fagligekvaliteten.Herer strategiskbruk av informasjonsmateriale(supplerendeplakater
og brosjyrer, eller utformingen og plasseringenav installasjonermed mer) av avgjørendebetydning.Like
viktig er det at ansatteved senteret beherskerstoffet til et nivå hvor de prestererå formidle dette på en
lettfordøyelig og tydelig måte, og tilpasset ulike aktuelle grupper. Et variert produkttilbud og stor
kompetansepå felt som er viktige for senteretsdrift (for eksempelmiljø og design),er ogsåtrukket fram
somstyrkeri SWOT-analysen.

SWOT-analysenantyder at miljøsenteretsgeografiskeplasseringutenfor allfartsvei vil sannsynligvisvære
bådepositivog utfordrende.Senteretliggermidt i Norge,i et naturskjøntområdevedskipsleia.Dette er et
strategiskvalgsomblant annet økermiljøsenteretsattraksjonsverdioverfor markedeti bådeinn- og utland.
Likeveler kjøretid fra nærmestestorby(Trondheim)cirkatre timer. Dette gjørat skolerpåFosenkanbesøke
senteret på en dagstur,mens skolerellers i Midt-Norge må regnemed å leggeopp til overnatting.Bjørk
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Miljøsenterssamarbeidsavtalemed StokkøyaSjøsenter (naboøyatil Linesøya,se www.stokkoya.no)har til
hensiktå gjøredette mulig.Sjøsenteretharsitt fokusområdeinnenovernattingogmatservering,ogleggertil
rette for gruppebesøkinnen et spenn av prisklasser, deriblant skoler. Bjørk Miljøsenter og Stokkøya
Sjøsenterligger5 km fra hverandre,og dette åpner for at miljøsenteretogsåkanbrukesi forbindelsemed
leirskoleopphold,hvor ungdommenetilbringer lengre perioder på Linesøya.Under slike opphold legger
senteret til rette for fordypning innen ulike miljørelaterte temaer, med dertilhørende fagprogramog
aktiviteter.

Utdanningssystemet,og særligskolene,er en sektormed en hardt pressetøkonomi14. Det er lite sannsynlig
at hver enkelt skolevil kunnebærede faktiskekostnadenefor bruk av miljøsenteret– særlighvissenteret
taesi bruk i flere sammenhengeraven ogsammeskole. Skolenesøkonomiskerammerer ogsåtatt fram som
en av flere trusler i vår SWOT-analyse.Men kunnskapsformidlingensom finner sted gjennomsenterets
skoleprogramanseeså ha en viktig allmenn samfunnsnytte. Ved at Bjørk Miljøsenter tar på seg en
formidlingsoppgavemed både nasjonalog regionaloffentlig forankringkan det derfor tenkesat offentlige
instanser(heriblantTrøndelagfylkenesfylkesembeter og kommuneri regionen)vil kunnebæreen andelav
kostnadene.Presentasjonav miljøsenteretskonsepthar vekketinteressehosflere offentlige instanser, som
harsignalisertinteressefor å delta i kunnskapsformidlingensommiljøsenterettilbyr.

Sett i lysavnasjonalemål,og ikkeminst Sør-TrøndelagfylkeskommunesogÅfjord kommunesmål i klima- og
miljøsammenheng(vist til under Teori), bør det kunne forventes at i alle fall både kommune og
fylkeskommunekan bidra til at skolene kan benytte seg av Bjørk Miljøsenters tilbud. Utnyttelse av
miljøsenteretsomen integrert del i skolensundervisning,bør forankrespå politisk nivå.Trangøkonomi bør
ikke hindre at alle skolerkanbenytte senteretstilbud. Formiljøsenteretvil en slikordninglette planlegging
oggjennomføringavtilbudet, oggi en inntektsmessig forutsigbarheti drift.
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6.0 Konklusjoner og anbefalinger

I oppgavenhar vi tatt i bruk flere metoder, heriblant spørreundersøkelse,intervju av både lærere og
personermed inngåendekjennskaptil skolesystemet,samt en bredt sammensattfokusgruppe(oppgavens
gruppemedlemmer)hvor vi utførte en SWOT-analyse.Denne variasjonenhar tillatt osså kompenserefor
begrensningerhosenkeltemetoder– for eksempellavt antall respondentertil spørreundersøkelsene.Dette
har i sin tur gjort det mulig å nyanserevår tolkning av resultatene.Uavhengigmetode er de generelle
signalenelikevelklare. I den videregåendeskolenfinnesdet et genereltønskeog behovfor et senter hvor
globaleog nasjonalemålsetningerknyttet til bærekraftig utviklingog miljø blir konkretisertpå en håndfast,
relevantogengasjerendemåte.

Når dette seesi forhold til BjørkMiljøsentersomleverandørav et slikt tilbud til utdanningssektoren, ser vi
at:

- Det er stort sammenfalli alle målsetningerfra høyestepolitiskenivå,ned til de enkeltelæreplaneri
fagi forhold til tilbudet vedBjørkMiljøsenter

- Denvideregåendeskolenslærereogeleverharviststor interessefor miljøsenteretogdetstilbud

- Det kan antaesat interessenfra grunnskolenivåetvil være av tilsvarendekarakter, sett i lys av
læreplanensmål

- Denneinteressenskyldesi stor gradmiljøsenteretsaktualitet og en praktiskog helhetlig tilnærming
til skolensfagstoff,visjonerog satsningsområder.Etter vår kjennskaper BjørkMiljøsenteraleneom
et slikt tilbud

- Med bakgrunn i at læreplanen gjelder hele landet, kan det videre antaes at andre skoler i
Trøndelagsregionenogutenfor Midt-Norge,vil opplevemiljøsenteretsomattraktivt

- Et bredt tilbud og fleksibilitet gjør Bjørk Miljøsenter til en tilpasningsdyktigkunnskapsleverandør.
Dette appellerer til et skolesystemmed begrensetøkonomi, og hvor elevenepåleggesspesifikke
kunnskapskrav

Til slutt returnerer vi til oppgavensproblemstilling:Hvordankanutdanningssektorenta i bruk resursenesom
finnesi BjørkMiljøsenter?Mye – særligmed hensyntil innholdet i senteretstilbud – liggeralleredetil rette
for et vellykketsamarbeid.For å utnytte dette potensialetmaksimalt,og for å kunne levere et attraktivt
produktover tid, konkluderervi medat BjørkMiljøsenterbør:

- Sørgefor at utdanningssektorensbrukavsenteretfår politiskforankringi fylker ogkommuner

- Holdesterk fokuspå annerledeshet,helhet, håndfasthet og fleksibilitet. Disseegenskapenegjør at
miljøsenteretskillersegut

- Holde segoppdatert på utvikling innenfor miljø, enten det gjelder egenkunnskap,nye produkter,
teknologieller andresiderknyttet til miljøsenteretsaktualitet

- Holdeen løpendedialogmed skolenog værelyhørt i forhold til endringeri deresønskerog behov,
samteventuellerevideringeri læreplanen
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7.0 Etterord

Oppgavenble rimeliggodt prioritert, vi haddelite avviki fremdrift, men med stor arbeidsbelastningenkelte
dager.I startfasenvardet litt vanskeligå forstå og kommei gangmedprosjektoppgaven.Dette var vi likevel
forberedt på,ogtidsplanenble lagetetter disseforutsetningene.

Gruppemedlemmeneopplevdedet som nyttig å få mer innsikt i prosjektarbeidsom arbeidsformgjennom
forelesningene.Styringsverktøyetmed tidsplansomvi selvfylte ut, var ogsåbådenyttig og lærerikt.Å delta
på kurs og skriveoppgavepå våren,når det er spesielt travelt i de virksomhetenevi representerer,var en
utfordring. Haddedette vært et større og mer krevende prosjekt, kunne kanskjeprosjektdeltakernevært
mer fristilt fra sine dagligeforpliktelser (prosjekt-engasjement).Dette er noe lærebokenvår ogsåpåpeker
somen utfordring, s 18: ”man tror at medarbeidernekandelta i prosjektarbeidet paralleltmedlinjearbeidet
uten avlastning”1.

Vi ønsket ogsåå sette sammenet tilbud rettet mot en klassepå VG1,for å vise hvordan et eventuelt
programfor skolenkunne se ut, i konkret form. Dessverrestrakk ikke tiden til, men vi mener allikevel at
anlayse-ogkonklusjonskapittelenedrøfter de viktigsteelementenevedet slikt tilbud. Selvom vi ikke klarte å
overholdevår egenplanhelt, er vi derfor fornøydmed den framdriften vi har klart å holde,sett i forhold til
andrearbeidsoppgaverhverenkelthar.
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Vedlegg 2 SWOT-Analyse

Utdanningssektoren og Bjørk Miljøsenter

Styrker(strengths)

- Førstute medkonseptet
- Innovasjonsnivå
- Variertprodukttilbud
- Læreplanmatchertilbud godt
- Storkompetansepåmiljø ogdesign
- Ulikeoppleggfor ulikegrupper

Svakheter(weaknesses)

- Førstute medkonseptet
- Innovasjonsnivå
- Kundestrøm
- Logistikk/koordinering

(Internt)

Muligheter (opportunities)

- Trendy,i tiden
- Oppmerksomhetifbm brua
- Menneskersholdninger
- Forandringi læreplan
- Klassemiljø/ kultur
- Geografiskplassering
- Forskningspolitikk

Trusler(threats)

- Framtidigekonkurrenter
- Skolensøkonomi
- Menneskersholdninger
- Forandringi læreplan
- Klassemiljø/ kultur
- Geografiskplassering
- Forskningspolitikk
- Folksholdning("Miljøfreaks")
- Synkendeelevtalllokalt

(Eksternt)
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MILJØSENTER TILBUDVEDBJØRKMILJØSENTER

BjørkMiljøsenter: UTEOMRÅDET

Energiproduksjon

- solfangere
- solcellepaneler
- vindkraft
- vannkraft

Bærekraftigarkitektur

- passivhusog plusshus
- miljøvennligematerialer
- universellutforming
- solavskjerming
- energieffektivutforming

Værstasjon

- langtidsmålinger
- sanntidsmålinger

Møteplass

- servering
- lekeplass
- turistinformasjon

Transport

- bil > el
> biogass
> hybrid

- sykkelutleie

Hage

- avfallshåndtering
- kompostering
- økologiskproduksjon
- skolehage
- planering

Interaktiv

- installasjoner
- fakta-sti
- oppgaveløsning
- verksted

BjørkMiljøsenter: I HUSET

Tekniskeinstallasjoner

- tekniskrom
- varmegjenvinning
- ventilasjon
- styringssysstem

Fornybarenergi

- solfangere
- solcellepaneler
- vindkraft
- vannkraft
- utnyttelseavenergi

fra mennesket
(bevegelse,kroppsvarme)

BærekraftigArkitektur

- visningshus
- tverrsnitt og modeller
- planløsning
- livsløpsstandard
- universellutforming
- estestikkog design

Elektronikk

- hvitevarer
- belysning(LED)
- mediautstyr

(data,tv,lyd mm)
- annet

Materialvalg

- interiør og eksteriør
- livssyklus
- energiregnskap
- gjenbruk
- gjenvinning
- avfallshåndtering

Energiklasser

- hus
- tekniskeinstallasjoner
- elektronikk

Klimasmarteprodukter

- oppholdsrom
- kjøkken
- kontor
- trening
- renhold
- bad
- soverom
hjem,fritid og jobb

Skoleprogram
- Barneog ungdomskole
- Videregåendeskole
- Universitetog høyskole

Motivasjonsprogram
- Forfamilien
- Forindividet

Kurs - og konferanse
- 1- 3 dager
- Kveldskurs
- Tilpassetarrangement

Forskning og utvikling
- Fornybarenergi
- Målinger/datainnhenting

> materialer
> termiskeegenskaper
> klimatiskeforhold

- Bærekraftigstedsutvikling
- Boligsosialforskning

Foredrag
- PåBjørkMiljøsenter
- Nasjonaleforedrag
- Internasjonaleforedrag

Design,kunst og kultur
- Miljødesign
- Utstilling
- Workshops
- Salgog formidling
- Arrangement

Utleie lokaler
- Kursog Konferanse
- Videokonferanse
- Selskap
- Galleri/utstilling
- Verksted
- Kjøkken

Salgog servering
- Kafé
- Butikk
- Nettbutikk

Grønn turisme
- Miljøferie
- Velkommentil Norge

Friluftsaktiviteter
- Teambuilding
- Klatring
- Guiding
- Rappellering
- Taubane
- Fuglesafari
- Fiske
- Aktivitetsløyper
- Grilling mm.

Ernæring

- produksjon
- økologisk/kortreistmat
- servering

AKTIVITETER:

Miljøsentereter grovt sett inndelt i visningsbolig,flerbrukslokaler
og kafé.Hervil det væreutstilling og demonstrasjonavfølgende:

Uteområdetvil blant annethautstilling
og demonstrasjonavfølgende:

Bedriftspakke
- 1- 3 dager
- Tilpassetarrangement

Global connections
- Nordiskesamarbeid
- Internasjonalemiljøtiltak

Tenketank
- Tverrfagligmøteplass
- Diskusjonsforum

Visninger - BjørkMiljøsenter

Vedlegg3
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