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FORORD 
 

Miljøprogrammet Environment and School Initiatives (ENSI) ble startet opp av OECD i 

1986. Hovedmålet var å knytte sammen miljøopplæring og skoleutvikling. Norge har vært 

med i ENSI siden starten av prosjektet. 

 

ENSI 1 ble avsluttet i 1988, og konklusjonen var at prosjektene hadde oppfylt mange av de 

målene som var satt. ENSI 2 ble startet opp i Norge i 1989. Det ble nå lagt vekt på det 

interne arbeidet i skolen med særlig vekt på utviklingen av lokale læreplaner. På bakgrunn 

av resultatene fra ENSI 1 og 2 satset man på "Nettverk for miljølære". Det var et uttrykt 

mål at nettverket skulle være et virkemiddel i skoleutvikling og miljøundervisning.  

 

KUF (vi har valgt å bruke denne betegnelsen, da dette var betegnelsen det meste av 

oppdragssperioden) ønsket å vite mer om hva som fremmet miljøundervisning og 

deltakelse i miljøprogrammer og hvilke barrierer som hindret slike aktiviteter. Denne 

evalueringsrapporten tar for seg gjennomføringen av ENSI 3. Evalueringsarbeidet har 

foregått i to faser: Fase 1 ble foretatt mens skolene var tidlig i ENSI 3-prosjektet. 

Evalueringsarbeidet i fase 1 har som hovedmål å registrere status før prosjektet startet og 

eventuelle endringer som så langt har foregått ved skolene. Videre antyder den 

hovedutfordringer ved den enkelte skole i et skoleutviklingsperspektiv. Fase 2 er en 

registrering av aktiviteten godt ut i prosjektet, og hvor forskergruppen ønsker å komme 

dypere inn i prosessene på enkelte skoler og hvilke faktorer som sikrer en god 

gjennomføring av ENSI 3’s målsetninger.  

 

Vi vil takke KUF for oppdraget, Statens utdanningskontorer i Aust-Agder, Møre Romsdal 

og Nord-Trøndelag og rektorer og personalet ved ENSI 3-skolene for bidrag underveis. En 

spesiell takk til rådgiver Astrid Sandås, KUF, for råd, veiledning og tålmodighet. Videre 

vil vi også takke dosent Einar Berggraf Jacobsen ved høgskolen i Vestfold, vår faglige 

veileder, for nødvendige og viktige innspill i alle faser av arbeidet 

 

Tønsberg, juli 2002    

Stig Bjørshol   Inge Vinje   Øyvind Wistrøm
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1. INNLEDNING 
 
 

1.1 Bakgrunn for evalueringsprosjektet 
 

Siden 1986 har Kirke- Undervisnings- og Forskningsdepartementet gjennomført flere 

miljøundervisningsprosjekter i norske skoler innenfor rammen av et OECD prosjekt kalt 

ENSI (se neste kapittel). Disse prosjektene har hatt forskjellige mål og inneholdt flere 

faser. For hver fase har det vært gjennomført en evaluering.  

 

Som et resultat av bl.a. en OECD-rapporten om ENSI 2 i Norge, ønsket KUF å få en 

grundigere evaluering av neste fase av ENSI.  

 

En siste fase i det norske ENSI-prosjektet (ENSI 3) startet opp i 1998. I denne fasen skulle 

22 skoler i Norge være med i et nærmere bestemt miljøundervisningsprosjekt. De 

internasjonale/overordnede målene for dette prosjektet var – ut over det miljøpolitiske 

aspektet med opplæring til en bærekraftig utvikling – å undersøke (KUF sept. 1998): 

- om læringsarbeid i skolen kan fungere som en ressurs i det lokale miljøvernarbeidet, 

- om lokalt miljøvernarbeid kan fungere som læringsarena for skolen og  

- om miljøopplæring med utgangspunkt i konkrete miljøvernoppgaver har potENSIale til 

å endre organisasjonsformer og undervisningsmetoder i skolen. 

 

KUF inviterte i oktober –98 relevante forskningsinstitusjoner i Norge til å gjennomføre en 

evaluering ENSI-3 prosjektet ”Miljø og skoleutvikling”. HVE fikk oppdraget med å 

evaluere prosjektet.  

 

HVE la fram en rapport fra den første fasen av evalueringen i november 1999 (HVE 2000) 

hvor man fokuserte på skolenes før-situasjon og de umiddelbare endringer og prosesser 

som var kommet i gang. Rapporten la særlig vekt på utviklingsfaktorer som ”ildsjeler”, 

eksterne kompetansefora og interne aktører 

 

Den herværende rapport er en oppsummering og konklusjon på hele evalueringen av ENSI 

3. 
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1.2 Formålet med evalueringsprosjektet 
 

Det ligger i invitasjonen til SU-kontorene (vedlegg 1) og skolene et krav om at det skal 

foregå en rapportering av resultatene fra prosjektet. KUF skriver også i sin redegjørelse for 

prosjektet (KUF sept 1999) at de forventer en selvevaluering fra skolene, og at de vil 

vurdere behovet for en ekstern evaluator i prosjektet når alle de lokale 

prosjektbeskrivelsene foreligger. 

 

KUF skriver i sin anbudsinnhenting av 29.10.98 (vedlegg 2) følgende:  

Deltakende skoler skal selv evaluere om skolepraksis er i tråd med de målene som er 

satt, og i den utstrekning dette er mulig, vurdere elevenes læringsutbytte. De skal 

rapportere etter en felles mal. 

Et forskningsmiljø skal: 

- bidra til utviklingen av en felles rapporteringsmal 

- delta på arbeidsseminarer for deltakende skoler der hensikten er å bidra til felles 

forståelse for programmets mål og intensjoner, og der deltakerne legger fram sine 

prosjektplaner og rapporter. 

- observere prosessene på seminarer, gjennomgå skriftlige rapporter og den 

skriftlige kommunikasjonen mellom KUF, SU-kontorer, kommuner/ fylkerskommuner 

og skoler. 

 - på basis av seminarene og den skriftlige dokumentasjon, gi en analyse av hvordan 

samarbeidet internt i skolene fungerer og mellom skolen og lokale 

samarbeidspartnere. 

Det vil være vesentlig å få fram hvilke hindringer skolene selv ser for å gjennomføre 

opplæring slik at lokalt miljøvernarbeid og miljøopplæring i skolen gjensidig kan 

styrke hverandre. Det er viktig å få belyst hvilke muligheter og begrensninger 

deltakerne ser både i planleggingsfasen, i gjennomføringsfasen og i 

rapporteringsfasen. Rapporten fra forskningsmiljøet vil bli del av den norske 

rapporteringen til OECD. 

 

Med andre ord forventer KUF dels at skolene rapporterer, og dels at et forskningsmiljø 

skal evaluere prosjektet ut fra prosjektets målsetting. Vårt dvs. forskergruppens mål har da 

vært å evaluere prosjektet ut fra ovenstående anbud og den spesifikke 

oppdragsbeskrivelsen (vedlegg 3).  
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Prosjektet utviklet seg raskt i en retning hvor skolenes rapportering ikke bare ble et 

evalueringsmateriale i seg selv, men like mye et utgangspunkt for en utviklingsprosess 

(aksjonsforskning) gjennom møtet med og drøftingene mellom aktørene og forskerne på 

egne samlinger, på nasjonale og internasjonale seminarer, eller i forskernes egne møter 

med skolenes enkeltlærere og/eller deler av skolenes lærerkollegium. Denne rapporten 

inneholder derfor både en evaluering ut fra skolenes tilbakemeldinger i form av skolenes 

egne rapporteringer og en beskrivelse og evaluering av den prosess som prosjektet har vært 

gjennom.     

 

Formålet med denne avsluttende rapporten er derfor:  

-  å redegjøre for KUF’s formål og strategier i ENSI -3-prosjektet,  

- å redegjøre for den evaluering som er blitt foretatt i forhold til hva skolene har 

oppnådd og de prosesser de har vært gjennom,  

- å vurdere noen kritiske faktorer i forhold til gjennomføringen av prosjektet 

 

 

1.3 Avgrensning av evalueringen 
 

Denne rapporten inkorporerer den informasjon om enkeltskoler som ble presentert i den 

første rapporten slik det er nødvendig for å dokumentere konklusjonene fra denne.  

Rapporten kan leses uavhengig av den første rapporten.  

Evalueringen av prosjektet har foregått gjennom to faser:  

1. fase: underveisevaluering: mai 1999 – november 1999  

2. fase: sluttevaluering: november 1999 - august 2001 

 

 

 

 

 

1.4 Rapportens innhold 
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Rapporten søker først å gi en kort bakgrunn for KUF’s intensjoner og strategier i ENSI-3 

prosjektet. Videre søker rapporten å klarlegge hvordan ENSI-3 er blitt gjennomført på de 

forskjellige skoler samt hva dette har medført av prosesser og konkrete resultater ut fra 

prosjektets formål. For å kunne evaluere dette, inneholder rapporten også en drøfting av 

både evalueringsmetodikken og en redegjørelse for vår forståelse av hva 

organisasjonsendring og organisasjonslæring er i denne sammenheng.    

 

 

 

 12 



2 REFERANSERAMME  

 

2.1 Departementets ENSI-prosjekt  
 

2.1.1 Historikk 
 

FN vedtok på den første store internasjonal miljøundervisningskonferanse i Tblisi i 1977 

grunnprinsippene og målene for miljøundervisning (se KUF september 1999). Disse 

prinsippene og målene har vært den overordnede målsettingen for norsk miljøundervisning 

fram til i dag. I Norge ble miljøundervisning for alvor nedfelt i lovverket og i læreplanene 

for grunnskole og videregående skole etter at ”Verdenskommisjonen for miljø og 

utvikling” la fram sin rapport ”Vår felles framtid” i 1987.  

 

Miljøprogrammet Environment and School Initiatives (heretter ENSI) ble startet opp av 

OECD i 1986. Hovedmålet var å knytte miljøopplæring til skoleutvikling, og å undersøke 

hvordan arbeid med miljø i en praktisk sammenheng kunne støtte utviklingsarbeid på den 

enkelte skole, mellom skoler samt mellom skoler og eksterne ressurser.  

 

ENSI omfatter tre ulike prosjekter som har noe ulikt innhold og omfang fra land til land. 

Første fase (ENSI 1) fra 1986 til 1988, andre fase (ENSI 2) fra 1989 til 1994 og tredje 

(ENSI 3) fra 1998. Norge har vært med i ENSI helt siden starten. 

 

ENSI 1 vektla samarbeid mellom skoler og aktører utenfor skolen. Det ble startet i 

kjølvannet av Tsjernobyl, og hoveddelen av de norske skolene fokuserte på målinger av 

radioaktivitet i naturen. Noen skoler vektla samarbeid med miljøvernforvaltning og skole 

med tema vannkvalitet. En tredje gruppe av skoler samarbeidet med museet i Trondheim 

om utgraving av fornminner og gravhauger, mens en skole fokuserte på friluftsliv. Det var 

fjorten skoler som deltok i denne fasen, hvor uteundervisning og praktiske målinger var en 

sentral del av innholdet i prosjektet. Disse aktivitetene medførte utstrakt samarbeid med 

bl.a. Næringsmiddeltilsynet og Hovedutvalg for miljø på kommunenivå. 
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ENSI 1 ble avsluttet med en internasjonal konferanse i Linz i 1988, hvor man konkluderte 

med at prosjektene hadde oppfylt mange av de målene man hadde satt seg. Fra norsk side 

ble konklusjonene oppsummert slik (KUF september 1999): 

  

• Samarbeid mellom skolen og aktører utenfor skolene inspirerte elevene 

og så ut til å fremme læring 

• Nettverkssamarbeid mellom skoler inspirerte lærerne som deltok i 

nettverk 

• Samarbeid mellom skoler og forskningsinstitusjoner så ut til å være til 

gjensidig nytte  

• Elevene viste stor grad av dynamiske kvaliteter; spesielt var de flinke til 

å innhente informasjon, trekke konklusjoner og kommunisere sine funn 

til lokale beslutningstakere og pressen 

• Lærerne opplevde det som krevende, men fruktbart å arbeide tverrfaglig 

 

ENSI 2 ble startet opp i Norge i 1989, mens det internasjonalt kom i gang i 1991. I denne 

fasen ble det lagt vekt på det interne arbeid på skolen, og i Norge ble det særlig lagt vekt 

på utviklingen av lokale læreplaner.  Programmet ble avsluttet i 1994 med en konferanse i 

Braunschweig.  

 

I Norge kan ENSI 2 sies å omfatte to perioder. Den første var knyttet til skoleutvikling på 

tolv  skoler i  Nord- og Sør-Trøndelag. Evaluering av og veiledning under den første delen 

av programmet ble ledet og fulgt opp av Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Per Bjørn Foros. I 

den andre perioden var fokus tiltak på miljøområdet, da særlig gjennom utvikling og bruk 

av nasjonale miljølæreprogrammer.  Vanda, Kystprogrammet og MEIS ble presentert på de 

internasjonale konferansene, hvor man også arbeidet med å utvikle en policy med 

bakgrunn i disse programmene. ”Miljølære og livsstil” var en del av det norske ENSI 2. 

 

På bakgrunn av ENSI 1 og 2 ble man enig om å satse på nasjonale miljølæreprogrammer 

som senere ble til ”Nettverk for miljølære”. Man mente dette ville sikre at prosjektene 

holdt en rimelig størrelse og at det sikret en oppfølging også etter at de tidsbegrensede 

prosjektene var avsluttet.  
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Det var et mål at ”Nettverk for miljølære” skulle være et virkemiddel i skoleutvikling og 

miljøundervisning. Dermed var det viktig at dette nettverket fungerte slik at elevene fikk 

den miljøopplæringen som var i tråd med målene fra FNs miljøundervisningskonferanse i 

Tbilisi. Imidlertid viste en rapport om Nettverk for miljølære (Knutsen, van Marion 1997) 

at for få skoler deltok i disse nasjonale programmene. Departementet (KUF) ønsket å vite 

mer om hva som fremmet bruken av nettverket og hvilke barrierer som hindret deltakelse. 

På denne bakgrunnen ble ENSI fase 3 satt i gang. 

 

 

2.1.2 Om intensjoner i ENSI 3 
 

ENSI fase 3, som norsk miljøundervisning generelt, er basert på prinsippene fra Tbilisi-

konferansen i 1977. Disse er igjen nedfelt i Læreplan for grunnskolen, videregående 

opplæring og voksenopplæring, generell del, og i de tilhørende læreplanverkene Reform 94 

og L-97.  

I Tbilisi ble FNs miljøundervisningsprogram (IEEP) arbeidet ut og presentert. 

Hovedmålene i Tbilisideklarasjonen (KUF september 1999) er: 

 

• Å fremme forståelse for at det er gjensidige sammenhenger mellom  

naturgrunnlaget, måten å leve på, økonomien og den politikk som  

gjennomføres 

• Å gi mennesker muligheter til å få kunnskaper, holdninger og ferdigheter  

slik at de kan bidra til å beskytte miljøet 

• Å skape nye adferdsmønstre ovenfor miljøet hos enkeltpersoner, grupper og 

            samfunnet som helhet. 

 

Under konferansen ble det uttalt at det kunne bli vanskelig å oppnå disse mål i den 

skolestrukturen som eksisterte. Det ble derfor hevdet at miljøundervisning kunne være et 

nyttig redskap til skoleutvikling, et prinsipp som da har fulgt planleggingen av ENSI-

programmene. Miljøundervisning forutsetter skoleutvikling på samme måte som 

skoleutvikling fremmer muligheten for god miljøundervisning.  
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Miljøundervisningen i Norge følger det nasjonale målet om at utdanningen skal bidra til et 

bærekraftig samfunn, noe som særlig kan skje gjennom at elevene aktivt deltar i 

kunnskapstilegnelse om natur og samfunn, og at de får muligheten til naturopplevelse.  

En del av arbeidet med å realisere disse målene, er at skoler deltar i Lokal Agenda 21  

( http://www.agenda21.no/ ). Deltakelse i LA21 skal i prinsippet innebære at skolen aktivt 

utnytter lokalmiljøet som læringsressurs, og at skolen på sin side skal være en pådriver og 

aktør i det lokale miljøvernarbeidet. 

 

I løpet av ENSI 2-perioden ble det laget en rapport om miljøundervisningens situasjon i 

Norge (OECD 1993: A review on environmental education policy in Norway). En gruppe 

OECD-eksperter gjennomgikk miljøundervisningen i Norge og fem andre land. Deres 

konklusjon var at det hadde skjedd mye bra på området, men at man manglet 

”dokumentasjon og evaluering av utviklingen på skolenivå” (KUF sept 1999). De hadde da 

imidlertid ikke vurdert Per Bjørn Foros rapport om ENSI 2 (Foros 1991). 

 

I tillegg til de rapporter og evalueringer som er direkte knyttet til ENSI, har en rekke FOU- 

prosjekter vist at det kan være vanskelig å integrere miljøundervisningen i skolens 

hverdag. Nettverk for miljølære er, som tidligere nevnt, et hjelpemiddel for å legge 

rammeforholdene til rette for miljøundervisning i norske skoler. Basis i dette nettverket en 

serie nasjonale miljøprogrammer, hvor skoler over hele landet deltar. Ønsket om å få flere 

skoler til å delta aktivt i dette nettverket sammen med evaluerings- og tilstandsrapporter fra 

miljøfeltet i skolesektoren, gjør at man i større grad ytterligere ønsker å forsterke satsingen 

på miljøopplæring i skolen. 

 

Samlet førte de data departementet satt med til et behov for å få ytterligere kjennskap til 

hvilke tiltak som måtte iverksettes på sentralt nivå for å støtte skolene i 

miljøarbeidet.(KUF sept. 1999.) Dette førte til departementets beslutning om å delta i 

ENSI 3, og samtidig sørge for en tettere evaluering og oppfølging av programmet. 

 

Hovedmålene for ENSI 3 tok utgangspunkt i de ovenfor nevnte forhold, og det forhold at 

ENSI-programmet, med bakgrunn i læreplanene, hadde som mål å være et bidrag til det 

lokale utviklingsarbeid som måtte foregå på den enkelte skole. Hovedmålene var å få 

tilbakemeldinger fra praksis i skolen slik at man kunne korrigere strategien for 

miljøundervisning i norsk skole. Man mente at man slik kunne sikre en måloppnåelse i 
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forhold til de mål som FN har satt. Herunder var det viktig å forsøke og avdekke noen av 

de barrierer som finnes i skolesystemet for å nå disse målene, og finne fram til de faktorer 

som støtter en utvikling i riktig retning.  

 

 

2.1.3 Om strategier i miljøundervisningen generelt og ENSI 3 spesielt 

 

Miljøundervisningsstrategien i Norge. 

Strategien for miljøundervisningen i Norge kan kort sammenfattes som følger (KUF: 

Rapport 1999) 

- etterutdanning av lærere 

- landsomfattende miljølæreprogrammer 

- FOU-prosjekter 

- Tverretatlig samarbeid 

- Deltakelse i internasjonale prosjekter 

- Evaluering og tilbakerapportering 

 

Som et ledd i dette, etablerte KUF som tidligere nevnt, Nettverk for Miljølære, som et web-

basert ideforum og samling av forskjellige miljøundervisningsprogrammer, inklusivt det 

for ENSI spesielt relevante programmet Miljø, Energi og Inneklima i Skolen (MEIS). Flere 

av de miljøundervisningsprosjektene som ble lagt inn i Nettverket, var utviklet tidligere og 

brukt i utstrakt grad både i grunnskole og videregående skole. Tanken bak opprettelsen av 

nettstedet var at programmene nå også kunne fungere som en database for interesserte 

brukere, både til data-registering og som kontaktnett (se http://miljolare.uib.no/ ).  

 

Strategien i ENSI 3:  

Temavalg i ENSI 3 

Det var også et mål for ENSI 3 å sammenlikne norsk praksis med tilsvarende i de andre 

landene som er med i ENSI-nettverket. Dels fordi flere av de andre landene hadde valgt 

tema som harmonerte med MEIS, og dels for å utvikle Nettverk for miljølære, valgte man 

å fokusere på inneklima og energibruk. I MEIS-programmet (Miljø, Energi og Inneklima i 

Skolen) hadde man et velprøvd redskap som fungerte. MEIS skal gi elever innsikt i hva 

som påvirker inneklimaet på skolen, støtte til å kartlegge inneklimaet og energibruk, samt 

gi dem redskaper til å endre disse faktorene. MEIS ble valgt fordi det ga muligheten til å 
 17 

http://miljolare.uib.no/


sette skolen raskt i gang med miljøarbeid, og fordi det ble vurdert som velegnet til bl.a. å 

utvikle eksternt og internt samarbeid. MEIS ble derfor vurdert som et egnet redskap til 

skoleutvikling. Skoler som ønsket å delta i ENSI, skulle derfor velge energi og inneklima 

som tema, og ble henvist til MEIS som et ferdig utarbeidet miljøundervisningskonsept 

gjennom Nettverk for miljølære (vedlegg 1). 

 

Invitasjonen 

Strategien KUF ville benytte for å få gjennomført disse målene, ligger i invitasjonen til 

skolene samt rammedokumentet for ENSI 3 (KUF 1998):   

 

Målsetting og rammer for deltakelse:  

Det er satt klare forutsetninger for deltakelse. Prosjektene utformes innen disse 
rammene:  
Det skal etableres samarbeid  
 mellom skolen og etater og organisasjoner lokalt  •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 mellom skoler og andre skoler i ENSI nettverket  

 mellom skoler og kompetanseinstitusjoner og/eller lærerutdanningsinstitusjoner  

De lokale prosjektene må:  

 inneholde tiltak både på personnivå og strukturnivå  

 inneholde tiltak som genererer kunnskaper  

 inneholde tiltak som bidrar til endringer i organisasjons- og samarbeidsformer 
på skolen og til endringer i klasseromspraksis.  

 inkludere miljøforbedrende tiltak knyttet til energibruk og inneklima  

 benytte tilgjengelige tekniske muligheter (spesielt tenker en her på e-mail og 
Websider på Internett)  

 

I invitasjonsbrevet til SU-kontorene anbefalte KUF at det ble etablert (KUF sept. 1999): 

  internt samarbeid på skolen slik at hele skolesamfunnet involveres. 

(Driftspersonell, rengjøringspersonell, lærere og elever/lærlinger ansees alle som 

aktører i programmet. En viktig samarbeidspartner internt bør være vernetjenesten 

på skolen)  

 samarbeid med kommunal forvaltning og energibransjen  

 at tiltaket knyttes til kommunens utvikling av Lokal Agenda 21.  
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Disse rammene vektlegger samarbeid; samarbeid mellom skolen og lokale etater og 

organisasjoner og samarbeid mellom skoler innen ENSI-nettverket. Videre skulle det 

etableres samarbeid mellom skolene og kompetanseinstitusjoner, som for eksempel 

ENØK-sentra og lærerutdanningsinstitusjoner. 

 

Den lokale utviklingen av ENSI 3 skulle dessuten inneholde tiltak på ulike nivåer innen 

skolesystemet og bidra til kunnskapsbyggingen innen miljøområdet. ENSI 3, som de to 

foregående ENSI-prosjektene, vektla tiltak som kunne endre samarbeidsformer, og 

klasseromspraksis. I ENSI 3 ble det framhevet en utvikling av samarbeid internt på skolen 

som skulle føre til en bred involvering av hele skolehverdagen. Det var også et uttalt mål 

om en øket ekstern kontaktflate for skole og for elever. Som en del av arbeidet var det et 

mål å inkludere ENSI 3 i den kommunale utviklingen av Lokal Agenda 21. 

 

Organisering 

Organisatorisk skulle dette gjennomføres ved at det ble opprettet (KUF 1999): 

- en nasjonal oppfølgingskomite med representanter fra KUF, Miljøverndepartement, 

Sosial- og helsedepartment, Olje- og energidepartement, foruten en representant fra 

hver av de tre SU-kontorene som hadde skoler med i ENSI 3.  

- Tverretatlige oppfølgingsgrupper på kommunal/fylkeskommunal basis med 

representanter fra skoleetat, helseetat, miljøetat og energibransje. 

- Det enkelte skoleprosjekt skulle være forankret i skolens ledelse. Hvordan 

prosjektet skulle organiseres på skolene, var den enkelte skoles ansvar. 

 

Planlegging 

De enkelte skolene skulle utarbeide en prosjektplan innen 1. nov. 1998 som burde 

inneholde (KUF 1999): 

- de ulike aktører og samarbeidspartnere internt og eksternt,  

- hvilke tiltak som skulle gjennomføres og deres forhold til LA21,  

- ansvarsdeling og samarbeidsrelasjoner,  

- samt læringsmål, og hvordan disse er knyttet til læreplanene. 

 

Rapportering 

I KUFs invitasjon til SU-kontorene (vedlegg 4) står det også at  
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”SU-kontorene må sette av noe tid til oppfølging (…) og rapportering til sentralt 

nivå. Alle nivåene forplikter seg til å rapportere gjennom sine ordinære ledd til 

KUF.”  

 

Erfaringsutveksling, ”aksjonsforskning” og evaluering 

KUF skriver i sin redegjørelse for prosjektet (KUF 1999):  

Erfaringsutveksling mellom aktørene i prosjektet skal fungere som en måte å 

evaluere tiltaket på. KUF vil vurdere behovet for en ekstern evaluator i prosjektet 

når alle de lokale prosjektbeskrivelsene foreligger. 

 

På bakgrunn av dette siste punktet inviterte KUF i slutten av 1998 forskjellige 

forskermiljøer til å foreta en evaluering av prosjektet. Forskergruppen fikk fire 

hovedoppgaver (vedlegg 3):  

- bidra til å utvikle en felles rapporteringsmal,  

- delta i forskjellige møter og arbeidsseminarer for deltakende skoler for å bidra til 

en felles forståelse for programmets mål og intensjoner,  

- vurdere den skriftlige kommunikasjonen fra KUF og ned til den enkelte skole  

- analysere hvordan samarbeidet på skolene fungerte, både internt og eksternt.  

 

Grovt sett kan dette deles i to hovedarbeidsområder: 

1. Bidra til skolenes egenevaluering gjennom deres rapporteringer, 

2. Bidra i utviklingsprosessen gjennom dialogen om hva ENSI-prosjektet egentlig 

er. 

Med andre ord skulle forskerne bidra til både en organisasjonsendring og en 

organisasjonslæring i skolene gjennom en aksjonsforskningspreget evaluering (se neste 

kapittel).  

 

 

2.2 Teoribakgrunn for evalueringen 
 

Som teoribakgrunn for fase 2 av evalueringen har vi valgt to hovedinnfallsvinkler. For det 

første har vi valgt å gå dypere inn i endringsbegrepet, og spesielt se på teorier om endring i 

utdanningssammenheng. Videre vil vi se på hvordan organisasjoner, og spesielt skoler, 

lærer. I denne ENSI-sammenhengen knytter vi teoritilnærmingen til aksjonslæring. Dette 
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har vi valgt fordi KUF har ønsket at vi som forskere skal benytte aksjonsforskning som 

grunnlag for vårt arbeid, og at vi dermed så langt det har latt seg gjøre skal inngå i et 

forpliktende partnerskap med skolene om deres utvikling. 

 

 

2.2.1 Om organisasjonsendring i skolen  
 

Teorier om endringer og samfunnsutvikling er omfattende, ikke minst fordi de må forstås 

ut fra det utgangspunkt endringene skjer i og de forutsetninger de bygger på. Endringer i 

skolesammenheng dreier seg som regel om de mål endringen/utviklingen sikter mot eller 

om hva som skal endres. Implisitt i drøftinger av ulike mål og hva som skal endres ligger 

ulike verdisyn; syn på skolens rolle, på hva som er viktig kunnskap, hvilke fag som er 

sentrale m.v. Videre vet vi at det er flere syn på hvordan endring skjer, hvordan den 

planlegges, utvikles og gjennomføres, og at måten endringen skjer på er svært viktig for 

resultatet av endringsprosessen. Måten endringene skjer på forutsetter en holdning til 

sentrale spørsmål omkring syn på endring og omkring læringssyn og menneskesyn. Med 

bakgrunn i disse betraktningene ser vi tydelig at en synliggjøring av vårt ståsted er 

nødvendig.  

 

I Per Dalins bok Skoleutvikling - teorier for forandring (1994) drøfter han på generell basis 

teorier om forandring. En av hovedkildene for Dalins drøftelser er Chin og Bennes 

klassiske inndeling i rasjonelle-empiriske strategier, normative re-eduktive strategier og 

maktstrategier. I det følgende tar vi først utgangspunkt i de samme tre strategier, samtidig 

som vi vil hente eksempler fra forsøk og utviklingsarbeid de senere årene. Videre ser vi på 

begrepene likevekts- og konfliktparadigme for å avslutte med de tre hovedperspektivene på 

fornyelse til Ernest R. House: Det teknologiske, det politiske og det kulturelle (House 

1981).  

  

Ulike endringsstrategier - etter Chin og Benne  

I de rasjonelle-empiriske strategier ligger det som forutsetning at mennesket er et rasjonelt 

vesen som lar seg overbevise av "objektiv kunnskap", og grunntanken er at vi lar oss 

overbevise om de fordeler en endring medfører gjennom forsøk, erfaringer, evalueringer 

og resultater.  I Norge ser vi etableringen av Forsøksrådet i 1954 som et eksempel på 

hvordan myndighetene fulgte denne filosofien. Solstad (1994) viser hvordan norsk 
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skoleutvikling i disse årene ble styrt av den samme grunntanken. Vi lar IMU - individuell 

matematikkundervisning (1968-1971) - stå som et eksempel på hvordan myndigheten 

hentet en ide utenfra og ovenfra uten forståelse og støtte blant dem som skulle 

gjennomføre ideene. 

 

De normative – reedukative strategiene har et annet utgangspunkt. Her er det brukeren, og 

brukerens forståelse av problemet/utfordringene som er i fokus. Dette medfører at det 

legges avgjørende vekt på å aktivere krefter innen organisasjonen for ønskede endringer, 

styrke skolenes ”problemløsende evner”, tilby enkeltpersoner i organisasjonen muligheter 

for selvutvikling og bygge på brukernes egne verdier (Bjørn Nilsen og Marit Grøtterud 

1999). Hovedutfordringene for tilhengerne av denne strategien er om det skjer endringer i 

holdninger, normer, relasjoner og ferdigheter.  Teorien har hentet sine grunntanker fra 

psykologien, og i arbeider av John Dewey og Kurt Lewin. Når vi velger å trekke fram 

disse spesielt, er det både grunnet på deres betydning som grunnleggere av teorien bak 

disse normative - reeduktive strategiene, samtidig som de er sentrale bidragsytere innenfor 

aksjonsforskningstradisjonen.    

 

Solstad (1994) viser hvordan norsk skoleutvikling fra 1970 i sterkere grad blir influert av 

disse strategiene, hvor lærerne selv deltar i identifiseringen av problemene og i utviklingen 

av løsningene. England og Stenhouse, ikke minst gjennom teacher as researcher-

bevegelsen  hadde stor innflytelse og påvirkning på utviklingen av den norske forståelsen 

for både skoleutvikling og for lærerrollen. Det synes å være en nært slektskap mellom 

disse teoriene og de senere tankene omkring lærerrolle og skoleutvikling i Norge, slik de 

blir presentert av Dale (1998) og Handal, Lauvås (2000).     

 

Begrunnelsen for de normative – reeduktive strategiene finner vi blant annet i Chin og 

Benne – oversatt av Dalin (1973): 

Intelligensen er sosial snarere enn snevert individuell. Mennesket handler på basis 

av sosiale normer og felles akseptert forståelse av virkeligheten; kort sagt en 

normativ kultur. På det personlige plan handler vi på basis av internaliserte 

opplevelser, vaner og verdier. Forandringer er derfor ikke bare endringer på det 

ytre plan, men like meget på det personlige plan, i vaner og verdier, så vel som på 

det sosio-kulturelle plan, i normer, roller og relasjoner. 
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De rasjonelle-empiriske strategiene og de normative-reeduktive bygger begge på et 

idealistisk og menneskesyn, med optimistiske forestillinger om at den enkelte og gruppen 

kan bidra til meningsfulle forandringer.  

 

Den tredje hovedgruppen av strategier som Chin og Benne presenterer er maktstrategiene. 

Disse er basert på et fundamentalt annet menneskesyn. Her forutsettes det at mennesket 

reagerer med ulike former for forsvar mot endringer, at de er uvillige og passive, og at 

strategier bygget belønning og tvang er nødvendig dersom endringer skal skje. Sentralt for 

forståelsen av disse strategiene står også hvordan makten utøves. Makt, forstått slik at en 

person eller en gruppe påvirker en annen, finnes i alle menneskelige sammenhenger. Men 

når for eksempel det politisk administrative apparatet er maktutøvere som benytter lover, 

regler og økonomiske sanksjoner for å få gjennomført sine endringer, er dette i følge Chin 

og Benne å forstå som maktstrategi.  

 

Tre hovedperspektiver på fornyelse  

Etter vår oppfatning har den amerikanske sosiologen Ernest R. House gjennom  

resentasjonen av tre hovedperspektiver på fornyelse: Det teknologiske, det politiske og det 

kulturelle. Et utsagn av House, gjengitt og oversatt av Dalin (1994) viser at han er opptatt 

av hva slags viten vi har om endringsprosessen i skolen: 

Vår forståelse er ikke bare en rekke fakta, resultater eller generaliseringer, men 

isteden ulike perspektiver som kombinerer fakta, verdier og forutsetninger som 

danner et komplekst filter vi betrakter forandringsprosesser gjennom.    

 

Dette betyr at det hovedperspektiv en har på endring blant annet vil påvirke hva en ser, 

hvilke utfordringer og problemer som anses som viktige og hvilke forklaringer en finner. 

  

Det teknologiske perspektivet er opptatt av produktet. Sentrale begreper blir derfor kvalitet 

på produktet og effektivitet som hovedmål. Selve innovasjonsprosessen blir sett på som 

mekanistisk prosess, hvor det er de teknologiske forhold som skaper forholdene mellom 

menneskene i prosessen. I slutten av 60-årene ble det i hele den vestlige verden stilt krav 

om en skoleutvikling som baserte seg på empirisk viten, i det hele en sterkt teknologisk 

preget fornyelsesprosess, hvor koblingen av "teknologier" som det mest effektive middel 

til å nå bestemte mål og løsninger på skolens problemer var sterkt framherskende. Implisitt 

i det teknologiske perspektivet ligger også forestillingen om at fornyelser skapes ved 
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spredning av innovative teknikker. Avslutningsvis vil anvendelsen et slikt perspektiv være 

avhengig av at det er tilnærmet enighet om skolens plass og rolle i samfunnet, noe som 

etter vår oppfatning ikke har funnet sted siden tidlig i 70-årene.  

 

Det politiske perspektivet legger vekt på at skoleutvikling er en prosess der makt, konflikt, 

forhandlinger og konkurrerende verdier og interesser er i fokus. Motsetningene kan vise 

seg på individ, gruppe og organisasjonsnivå, og kommer ofte til syne når det er spørsmål 

om fordeling av manglende/for få ressurser. Fokuset på motsetninger og konkurrerende 

interesser og verdier fører også til at perspektivet flyttes fra selve innovasjonen til de 

konsekvenser innovasjonen ville ha i en bestemt situasjon. Spørsmål som hvem som tjener 

på en forandring, hvem som støtter en forandringsprosess, hvilke belønninger og kostnader 

som er forbundet med endringen og hvem som bestemmer i utviklingsprosessen, blir noen 

av de sentrale problemer (Dalin 1994). 

 

Drivkraften i utviklingsprosessen er motsetninger. På denne måten bryter dette 

perspektivet med harmonimodellen, og ser utviklingsprosessen preget av ulike ønsker om 

hva en skal prioritere, vekte, bruke tid på, og/eller la fortsette som før. I denne prosessen 

blir forhandlinger et sentralt virkemiddel, med jevnlige spørsmål om tilstrekkelig 

interessegrunnlag og vilje til å utvikle kompromisser. 

 

I dette perspektivet blir spørsmål om kvalitet utvidet til også å omfatte karakteristika ved 

den skolen og de sentrale organisasjoner som ellers er involvert i utviklingsprosessen. 

Erfaringer fra studier i 70-årene viser i følge Dalin (78 og 94) sier at karakteristika ved den 

enkelte organisasjon fikk større betydning for om en idé ble gjennomført enn "kvaliteten 

av produktet" i snever forstand. Dette understrekes også av Fullans forskning om 

endringsprosesser (Fullan 1993). 

 

De verdier og normer som utvikler seg i en gruppe, en organisasjon eller et fellesskap er 

avgjørende for utviklingsprosessen ut fra det kulturelle perspektivet, slik det blir definert 

av House. Organisasjonskulturens tolkning av ideen til endring, og i hvilken grad de 

sentrale verdier og normer i "endringen" er i overenstemmelse med organisasjonens 

verdigrunnlag, er avgjørende for hvilke sider ved endringen som blir tatt opp og videreført 

i organisasjonen. Sagt med Dalins ord, den kultur som er representert i utviklingsfasen får 
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avgjørende betydning ikke bare på hva som blir utviklet, men også på hva som blir brukt 

av det som ble utviklet (Dalin 1993). 

 

Avslutningsvis vil vi vise en sammenligning av ulike elementer i de tre perspektivene 

(House 1981), gjengitt i Dalin (1994): 
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 Teknologiske  Politiske Kulturelle 
 
Fokusering 

 
Innovasjonen selv, 
teknikker og deres 
effekter 

 
Innovasjonen i en 
bestemt sammenheng. 
Makt og innflytelse 

 
Situasjon og 
sammenheng. Mening og 
verdier 

 
Verdier 
 

 
Felles verdier. Målene 
er forutbestemt. Finne 
den beste måten å nå 
målet på 

 
Verdier deles ikke av 
alle. Enighet er mulig 
etter forhandlinger 

 
Verdier deles innen 
mindre grupper. Verdier 
mellom grupper er 
forskjellige og ofte i 
konflikt 

 
Etikk 

 
Etikken er autoritativ. 
Innovasjonen er i alles 
interesse. Teknologisk 
endring bør tilstrebes 
maksimalt 

 
Etikken er bare 
kontraktmessig 
forpliktende. 
Innovasjonen er ikke 
nødvendigvis i alles 
interesse. Kompromisser 
søkes  

 
Etikken er relativistisk. 
Innovasjonen kan ha 
utilsiktede virkninger. 
Det er uriktig å pålegge 
andre en innovasjon. 

 
Totalinntrykk 

 
Produksjon. 
Produksjonsorientert 
 

 
Forhandlinger. 
Konfliktorientert 

 
Fellesskap. 
Meningsorientert 

 
Fundamentale 
prinsipper og 
forutsetninger 

 
Systematisk. 
Rasjonelle prosesser. 
Eksplisitt kunnskap 
kan anvendes (sml. 
FoU). Passive 
konsumenter. 
Effektivitet og 
ansvarlighet er 
vesentlig. Felles 
interesser og verdier 
forutsettes. 

 
Fraksjoner kommer i 
konflikt og kompromiss. 
Innflytelse skjer ved 
overtalelse, og tvang. 
Maktkamp dominerer. 
Samarbeid er 
problematisk. 
Legitimitet er vesentlig. 
Det finnes 
interessekonflikter   
 
 

 
Deltakerne blir betraktet 
som kulturer og 
subkulturer. 
Innovasjonen forutsetter 
samspill mellom 
uavhengige grupper. 
Innovasjonseffekter er 
diffuse og umerkelige. 
Samarbeid er uklart. 
Forandringer har ulik 
"mening". Autonomi er 
vesentlig. Det kan være 
konflikter vedrørende 
verdier og interesser 
 

  

 

2.2.2 Om organisasjonslæring i skole og aksjonsforskeren 
 

Her presenteres først en enkel modell av skolen som organisasjon. Modellen viser vår 

forståelse av skolens hovedidé, samt hvordan de ulike elementene i skolen henger 

sammen/påvirker hverandre (Caspersen,Vinje 96). Videre går vi nærmere inn på begrepene 
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skoleutvikling, erfarings- og aksjonslæring, og benytter denne innfallsvinkelen for å vise 

teoretiske sammenhenger om hva som skal til for at skoler lærer og dermed implementerer 

forandringer.  Til slutt i kapitlet presenterer vi noen refleksjoner rundt aksjonsforskning, og 

skolenes og forskernes rolle i dette arbeidet.   

 

Skolen som organisasjon 

I denne sammenheng har vi valgt å ta utgangspunkt en modell av Caspersen og Vinje som 

blir presentert i rapporten Fra reell elevinnflytelse til veiviseren (1996). Modellen tar 

utgangspunkt i hva som er organisasjonens/skolens formål, og viser hvordan de øvrige 

faktorene i skolen henger sammen med/påvirker dette formålet. I denne presentasjonen vil 

vi benytte eksempler fra KUFs oppgavebeskrivelse for å tydeliggjøre sammenhengene.  

 

Skjematisk kan modellen framstilles slik 
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Skolens oppgave er kort uttrykt å gi hver elev et hensiktsmessig læringsutbytte/den 

handlingskompetanse som er nødvendig for å mestre dagens og morgendagens 

utfordringer. 

 

En nærmere beskrivelse av forventet læringsutbytte finner vi både i læreplanen generell del 

og læreplanen for de enkelte fag. Ethvert tiltak som settes inn i skolen har dermed som 

intensjon å bedre deler eller helheten i elevenes læringsutbytte. Dette gjelder selvfølgelig 

også ENSI-prosjektet. 

 

De steder hvor vi finner kjerneproduksjonen/læringsarenaene er etter vår oppfatning 

skolens naturlige midtpunkt. Det er i all hovedsak her skolen tilrettelegger muligheter for å 

påvirke elevenes læringsutbytte. Konsekvensene av dette er at lærere og elever blir skolens 

hovedaktører, og at lærerens endelige beslutninger (i praksis etter større eller mindre grad 

av elevmedvirkning) om valg av innhold, arbeidsmåter m.v. får en helt avgjørende 

betydning for læringsutbyttet.     

 

Som det framgår av modellen har støttestrukturen en sentral hensikt. Den skal tilrettelegge 

rammebetingelsene rundt læringsarenaene slik at lærere og elever har de beste muligheter 

til å ta i bruk hensiktsmessige læreprosesser.   

 

Skoleutvikling, erfarings- og aksjonslæring  

I utgangspunktet er alle lærere interessert i å gjøre en så god jobb som overhodet mulig. 

For å tilfredsstille dette behovet ser de at arbeidet sammen med elevene i sin klasse er og 

vil bli kjernen for de aller fleste. Det er imidlertid en økende forståelse for å kunne gjøre en 

god jobb må lærere dekke mange flere funksjoner. Et godt samarbeid med lærerne på 

teamet, med lærerne ved skolen og et tilfredsstillende foreldresamarbeid er viktige faktorer 

i denne sammenheng. Med nærhetsprinsippet i bunn, vil samarbeidet med lærerne på 

teamet være den mest sentrale faktor. 

 

For lærere, som for andre yrkesutøvere, er det viktig at det arbeid som utføres, oppleves å 

bli satt pris på både av samarbeidspartnere og av arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver 

oppleves systematisk å endre prioriteringene i hovedoppgavene for læreryrket, vil lærerne 
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ha små muligheter til å dra nytte av sine erfaringer - lære til seg - i sitt arbeid for å utvikle 

den gode skole. 

 

Tiltaksprogrammene kompliserer at skolene klarer å fastholde egenvurderingen og sin 

egen utvikling. I dette kompliserte skoleutviklingsfeltet har skolelederen en sentral plass.  

 

Det er imidlertid viktig å ta med Tom Tillers ord på veien i vår refleksjon:  

Det kan sikkert være grunner for å heve kompetansen en smule, men enda mer 

påkrevet vil det være å forskyve eller forandre kompetansen i retning av ledere som 

lærer på en systematisk og forskningsinspirert måte i sitt daglige arbeid (Tiller 

1999).  

 

Store deler av de senere års tiltaksprogrammer har vært knyttet til kompetanseutvikling - 

en kompetanseutvikling som ikke eksplisitt uttrykker forandring av praksis som en 

integrert del av selve programmet, i beste fall ses det som en intensjon eller følge av 

kompetanse-utviklingen. På denne måten blir den enkelte lærer overlatt til eget initiativ i 

den vanskeligste av jobbene - praksisendringen. 

 

I forsøkene på å forstå den vanskelige veien mellom visjon og praksisendring mener Tiller 

at en trenger noen synlige trappetrinn som kan gjøre veien synlig, fattbar og gi kraft, energi 

og motivasjon til å ta fatt på veien. Han har gitt oss noen hjelpeverktøy på denne veien, 

som gjør at mellomleddet mellom framtidsblikket og hverdagen styrkes og vedlikeholdes - 

de syv veivisere (Aksjonslæring kapittel 9):  

 1. Veiviser: Selvutvikling 

 2. Veiviser: Utfordringer 

 3. Veiviser: Gjensidighet 

 4. Veiviser: Det svake leddet 

 5. Veiviser: Dypkulturen 

 6. Veiviser:  Kreativ spenning 

 7. Veiviser: berøres høres 

 

Disse veiviserne har to hovedfunksjoner. " De peker ut retningen samtidig som de fungerer 

som sjekkpunkter for om man er på rett vei".  
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Et sentralt begrep bak de syv veiviserne er dyplæringa, eller de fire læringsposter, som må 

preges av et samvirke mellom tanken, viljen, følelsene og troen. I tillegg til at denne 

dyplæringa kan sies å være et utgangspunkt for Veiviserne - skolenes eget arbeid med egen 

læring, er den på samme måte et grunnlag for elevenes læring.  

 

En annen innfallsvinkel til de syv veiviserne er å stille oss spørsmålet om ikke disse syv 

veiviserne er sentrale kulturtrekk i en organisasjon som makter å leve i gråsonen mellom 

visjon/framtidsblikk og hverdag. Dersom vi tar på oss disse brillene, vil den første 

veiviseren omformes fra betegnelsen selvutvikling til en skolekultur som gir rom for/energi 

til/frigjør krefter mot/motivasjon for selvutvikling.      

 

Ved å benytte samme innfallsvinkel på den andre veiviseren, mennesker behøver 

utfordringer, kan vi omforme denne til å betegne en skolekultur som gir 

menneskene/personalet utfordringer i hverdagen. Bakgrunnen for å knytte veiviserne til 

skolekulturen trer her tydelig fram ved at det er på den enkelte arbeidsplass utfordringene 

må oppleves og bli sett på som en selvfølgelig del av den måten en tilrettelegger arbeider 

på. 

 

En oppsummerende tanke med denne innfallsvinkelen vil føre til at vi i en skoleutviklings-

prosess aktivt må søke å utvikle en skolekultur som blant annet innehar disse 

kulturtrekkene: 

• Motiverer for selvutvikling 

• Gir personalet utfordringer i hverdagen 

• Er preget av gjensidighet mellom de ulike aktørene 

• Holder øye med og tar vare på de svake leddene i endrings/utviklingsprosessene 

• Har et våkent blikk og et aktivt forhold til dypkulturene 

• Er preget av konstruktiv spenning - en hopper i det nye og konstruerer kreativt fra 

der en står 

• Er var på at den som berøres, skal høres 

  

I forbindelse med praksis, praksisendring og erfaringslæring legger pedagogikkprofessor 

Gunilla Svingby vekt på den enkelte lærers evne til å tolke rammene slik at de får en bedre 

forståelse for de muligheter og begrensninger rammene gir for ulike praksiser. Selv i de 

tilfeller der det foreligger konkrete mål, vil det være rom for personlig tolkning der den 
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enkeltes livserfaring setter farge på tolkningene. I denne sammenhengen er det viktig å 

understreke at skolens lærere ikke bare skal lære de nye begrepene, men de skal forstå og 

gripe essensen ved å gjøre samtidig som de hører og ser. 

 

En konsekvens av dette vil være en jevnlig er på jakt etter på hvilken måte vi kan styrke 

erfaringslæringa, slik at den kan benyttes aktivt i den enkeltes selvutvikling og i 

utviklingen av organisasjonen. 

 

Richards (1992) har en nyttig erfaringslæringsmodell hvor en ved å benytte de fire 

analytiske faser - separasjonen, møtet, gjenkomsten og nyplanleggingen - på en bevisst 

måte, kan si noe om hvordan erfaringslæringen på den enkelte skole kan styrkes. Dette 

krever imidlertid at lærene selv legger betydning, kraft og motivasjon i 

innovasjonsprosessene og er villig til å avsette den tid læringsprosessen krever. Modellen 

slik den framstår i forenklet form sier lite/ingenting om de prosesser som må ligge i 

nyplanleggingen, separasjonen og møtet for at gjenkomsten skal ha mulighet til å utvikle 

læring.  

 

Tiller (1999) har gjennom sine refleksjoner rundt aksjonslæringsbegrepet kommet med 

viktige bidrag for forståelsen av implementeringsprosessen.  

 

Først en definisjon av aksjonslæringen: Aksjonslæring er en kontinuerlig lærings- og 

refleksjonsprosess støttet av kollegaer der intensjonen er å få gjort noe (Tiller 1999).  

 

I Tillers behandling av begrepet synes det som han ønsker å reservere begrepet 

aksjonslæring for lærere og skoleledere. For oss har det blitt viktig å etterspørre 

erfaringene fra de andre aktørene i feltet, ikke minst fra elevene. Vi mener det ikke kan 

være tvil om viktigheten av å få elevenes refleksjoner synliggjort i læringsprosessen. 

Dermed vil også elevenes tanker og refleksjoner være delaktige for utviklingen av hvilke 

erfaringer som blir videreført i organisasjonen.  

 

 

Reavens (1982), også kalt ”aksjonslæringen far” hevder at det logiske grunnlaget for 

aksjonslæringa er fire basisaktiviteter: 

• Anvendelse av en vitenskapelig tankemåte 
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• Søking etter fornuftige avgjørelser 

• Utveksling av gode råd og konstruktiv kritikk 

• Læring av ny adferd 

 

Selvutviklingen, distanseringen - perspektivbrytninger og perspektivmøter - utfordringene, 

refleksjonens og skriftliggjøringens betydning i aksjonslæringa understrekes på nytt, m.a.o. 

synes det å være nødvendig med arenaer for praksisrefleksjoner, systematikk og 

oppfølging.  

 

Aksjonsforskerens rolle og metoder 

Det synes klart at forskerne må møte lærerne i praksis, for å kunne sette i gang prosesser 

som gjør at lærerne ser hva de gjør, setter ord på hva de gjør, og på denne måten 

skaper/utvikler innhold i de nye begrepene i utviklingsspråket, og ikke minst også på denne 

måten fastholder og videreutvikler praksisendringene. Et lite eksempel hentet fra en skole 

hvor vi i en annen sammenheng arbeidet med elevvurdering: "Er det så enkelt at jeg nå, 

eventuelt i samarbeid med elevene, på forhånd skal sette opp de kriteriene jeg i etterkant 

vurderer prøven etter - og kommunisere dem til elever og foreldre - kunne du ikke ha sagt 

dette før?” 

 

Hos lærere på et høyt profesjonsnivå er kunnskapen taus (Dreyfus & Dreyfus 1986), og en 

trenger tid og arenaer for å utvikle fellesskap rundt praksisendringene. 

Læringsfellesskap/partnerskap både mellom ulike aktører i skolen og mellom skolens 

aktører og forskerne har, i følge MacPherson, gitt flere positive konsekvenser. Blant annet 

i forhold til gjennomføringen av læreplanen, elevenes faglige læring og elevenes generelle 

motivasjon for skolearbeidet. 

 

I følge Tom Tiller er aksjonsforskerens oppgaver i hovedsak todelt:  

1. Formulere metaspørsmål,  

2. Stille spørsmål som gjør at viktige relasjoner framkommer tydeligere.  

I denne sammenhegn er forskerens egen pedagogiske og sosiologiske undring over 

hvordan tingene forholder seg, et uvurderlig redskap. Videre blir det understreket at alle 

forskere ikke nødvendigvis er gode aksjonsforskere. Foruten de personlige forutsetningene 

for å gå inn i dialog og nærhet, kreves det kunnskap om skolens intensjoner og realiteter. 
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I relasjonsoppbygginga er tiden et vesentlig element koblet med klokskapen i 

samhandlinga som har som mål at begge parter skal oppleve utbytte. Videre har det gode 

partnerskap som intensjon at det skal øke refleksjonen, frambringe skarpere analyser og 

øke kreativiteten i organisasjonen.  

 

I skolenes møte med eksterne forskere er det også viktig at en utvikler forståelse for de 

ulike aktørers roller og de metoder som benyttes i arbeidet. Aksjonsforskeren benytter seg 

av kvalitative metoder som tar nærbilder av situasjoner, graver i dypet og får fram det 

usagte, det tause og stillferdige. Disse metodene kan sies å ha følgende kjennetegn (Tiller 

1999, s. 60): 

• Hendelser forstås i sin sammenheng 

• Det er en naturlig, ikke-konstruert undersøkelseskontekst forskerne deltar i 

• Opplevelser og erfaringer betraktes i et helhetsperspektiv 

• Målet er en helhetlig forståelse 

 

Noen av de mest brukte metodene er: Dagbok, logg, logg som grunnlag for 

læringssamtaler/skygging, ulike former for observasjon, metoder på tvers, eks. 

spørreskjema, åpne intervjuer, generell observasjon og drøftingssamtaler samlet rundt 

forskning om ett tema.  

 

Som feltforsker må vi komme oss bak de offisielle fasadene for å virkelig kunne forstå 

hvordan tingene henger sammen, og hva som er grunnene til at folk gjør det de gjør. Det er 

viktig ikke å glemme at folk flest i de aller fleste livssituasjoner handler fornuftig, eller så 

fornuftig som det er mulig ut fra deres tolkning av situasjonen.    

 

I legitimeringsutfordringen vandrer forskeren mellom to ytterpunkter, bare forsker eller 

bare aktør. Man veksler mellom å være den stille flua på veggen og den stikkende kleggen. 

Nærhet skremmer og trygger samtidig. Jorunn Møller (Møller 96) beskriver valgene som å 

gå fra den umerkelige observatøren, ved på en naturlig måte å delta i roller, som for 

eksempel lærer og over mot den sokratiske klegg, som utfordrer av systemet og de sosiale 

ordningene, men kan også gå i front og foreslå andre måter å gjøre ting på enn det som er 

vanlig. Eller slik Tom Tiller beskriver en av rollene: Som aksjonsforsker viser du veien, 

men målet er at det er de andre som skal gå den (Tiller 1999). 
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I aksjonsforskerens arbeid må bevisstheten om at læringen må forstås fra innsiden, være 

sterk. Relasjonen mellom læring og læringens sosiale relasjon blir viktig i dette 

perspektivet. Viktig er det også å se at når forskeren i feltet lærer, skjer også denne 

læringen i deltakelsen i konteksten - dette medfører igjen at distanse til virksomheten blir 

viktig for å kunne tolke tolkningene. 

 

 

2.3 Problemstillinger i evalueringen 
 

Det har vært klart for forskergruppen helt fra starten av at evalueringsarbeidet skulle 

foregå i to faser, der det skulle fokuseres på forskjellige aspekter og nivåer i prosjektet, 

selv om det ville bli føringer fra fase 1 til fase 2. Særlig gjaldt dette problemstillinger som 

ikke helt fikk rimelig entydige svar i fase 1, eller som ga nye problemstillinger for fase 2. 

Departementets oppdragsbeskrivelse forutsatte dessuten at forskergruppa skulle utarbeide 

rapporterings-skjemaer for skolene i henhold til de to fasene. 

 

I fase 1 – underveisevaluering - var fokus på en registrering av førstatus og av de 

eventuelle endringer som hadde skjedd på tidspunktet for evalueringen. På dette stadiet var 

vi opptatt av hva som har skjedd, samtidig som vi ønsket å antyde hovedutfordringer i et 

skoleutviklings-perspektiv og å se noen linjer for videre evaluering. 

 

I fase 2 – sluttevalueringen – var skolen godt inne i sine prosjekter. På dette tidspunkt 

var prosjektet så godt implementert på noen av skolene at det var nærmest selvdrevet. For  

disse skolene var fokus skjøvet over fra utvikling til vedlikehold av prosjektet. I denne  

fasen av evalueringen har forskergruppen gått videre ved å bygge på resultatene fra 

underveisevalueringen ved å i sterkere grad å gjøre en dybdeanalyse av de forskjellige  

skolene. Videre er helheten i oppdragsbeskrivelsen fra KUF bedre ivaretatt ved bl.a. ved å  

gå igjennom korrespondansen mellom de forskjellige impliserte institusjoner.  

 

 

2.3.1 Problemstillinger knyttet til underveisevaluering 
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I underveisevalueringen  - og i denne rapporten - fremkommer en rekke sentrale spørsmål 

hvis svar kan bidra til å beskrive hva som faktisk har skjedd ved den enkelte skole. 

Rapporteringsskjemaene har derfor tatt utgangspunkt i disse faglige spørsmål med det 

formål å få innsikt i prosjektets oppstartsfase og tidlige utvikling ved de deltakende skoler. 

Våre fokuseringsspørsmål har da fungert som problemstillinger for underveisevalueringen: 

- Hvordan er prosjektet forstått på den enkelte skole 

- Hvordan er prosjektet organisatorisk etablert på skolen 

- Hva var ”før-situasjonen” på skolen med hensyn på prosjekterfaring, tverrfaglig 

samarbeid samt ekstern kontakt og samarbeid 

- Hva var rektors og læreres motivasjon for deltakelse i prosjektet 

- Hva har prosjektet ført til av eventuelle endringer i undervisningssituasjonen og i 

intern og ekstern kontakt 

- Hvilken utvikling av eller endring i skolen har funnet sted som et resultat av ENSI 3  

 

 

2.3.2 Problemstillinger knyttet til sluttevaluering 
 

I sluttevalueringen  er vårt hovedmål å avdekke hvilken form ENSI 3 har fått på den 

enkelte skole og hva dette har medført for skolen som organisasjon.  

I Oppdragsbeskrivelsen skal HVE bl.a. analysere hvordan og i hvilken grad skolene og de 

lokale samarbeidspartnerne oppfatter oppdraget, og hvorledes oppdraget blir gjennomført 

på noen nærmere definerte områder. 

 

ENSI-prosjektet blir administrert fra KUF via de lokale SU-kontorene eller 

Fylkeskommunen ned til de enkelte skoler. Det er skolene som meldte seg til ENSI, ut fra 

kommunikasjonen med KUF gjennom SU-kontorene/fylkeskommunen. 
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For å analysere den konkrete gjennomføringen av oppdraget, dvs. hvorledes KUFs 

intensjoner med ENSI-prosjektet ble materialisert på den enkelte skole og hvilke effekter 

dette fikk, må man vurdere de ulike overgangene prosjektet må gjennom. I disse 

overgangene vil det kunne skje en filtrering eller tolkning og en redefinering av de 

opprinnelige målene. Man kan fokusere på tre typer overganger: 

a) Overgangen fra KUFs intensjoner/målsetting via SU-kontorenes/ 

fylkeskommunens oppfatning og materialisering av oppdraget og ned til den 

enkelte skoles plandokumenter. 

b) Overgangen mellom plandokumenter og den konkrete utformingen/  

organiseringen av lokale tiltak. 

 c) utformingen av disse tiltakene i praksis, dvs. gjennomføringen i undervisningen 

 

I og med at ENSIs intensjoner er å se på hvorledes lokal miljøundervisning kan føre til 

varige endringer i skolens organisasjon og undervisningsformer (foruten i den enkelte 

elevs holdninger og adferd), vil det være relevant å se på tre forskjellige faser når det 

gjelder gjennomføringen i undervisningen:  

a) Mobiliseringen, dvs. hvordan skolen som institusjon fatter vedtak knyttet til 

gjennomføringen av dette tiltaket. 

b) Implementeringen, dvs. den fasen hvor vedtatte tiltak skal gjennomføres i praksis 

av skoleetat, rektor, lærere. 

c) Iinstitusjonalisering, dvs. hva som fører til at tiltaket og endringene blir varige i 

institusjonen. 

 

Alle disse fasene måtte bli gjenstand for undersøkelsene, dels gjennom skolenes 

rapportering, og dels i våre samtaler med rektor, lærere og andre involverte. 

 

I tråd med departementets økende vektlegging av forskergruppens involvering og bevisst 

bruk av dens påvirkning på utviklingen av ENSI 3,  har vi også vært nødt til å vurdere vår 

egen rolle i sluttevalueringen i tråd med våre tanker om aksjonslæring blir da våre 

fokuseringsspørsmål som følger: 

- Hvordan har prosjektet utviklet seg på den enkelte skole 

- Hvilken betydning har overgangen for den konkrete utforming av prosjektet 

- Hvilken betydning har ulike støttetiltak og deltakere, med særlig vekt på rektors rolle,  

for prosjektets utforming og suksess  
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- Hvordan er sammenhengen mellom ENSI 3 og andre miljøprosjekter og hvilke varige 

endringer kan vi knytte til ENSI 3 

- Hvordan er sammenhengen mellom ENSI 3 og skoleutvikling og hvilke varige 

endringer kan vi knytte til ENSI 3 

- I hvilken grad har forskergruppen påvirket utformingen og utviklingen av prosjektet 
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3. METODE I UNDERVEISEVALUERINGEN 
 

I dette kapittelet gir vi en gjennomgang og drøfting av de strategier og metoder som ble 

benyttet i evalueringens fase 1. Bakgrunnen for evalueringen er det mandat som 

departementet har gitt oss med de føringer som dette gir, og det er videre nødvendig å gå 

inn de endringer som skjer p.g.a. forskergruppens involvering i ENSI 3-prosessene. 

Kapittelet gir også innblikk i kvantitative og kvalitative metoder som er benyttet, med vekt 

på de førstnevnte.  

 

 

3.1 Innledning 
 

Grunnlaget for våre metodevalg i den forskningsmessige evalueringen av ENSI 3 har vært 

todelt. Dels har det dreid seg om oppdragsbeskrivelsen fra KUF og dels om målene for 

prosjektet - og den norske presiseringen av disse - slik de framkommer i KUFs 

invitasjonsbrev av 19.01.98 til Statens utdanningskontorer (vedlegg 4).   

 

Videre har det vært en forutsetning at evalueringsarbeidet skal inndeles i to faser, der det 

fokuseres på forskjellige aspekter og nivåer i prosjektet: 

 

Fase 1:Er en registrering av status før prosjektet startet i den grad dette har vært mulig, 

samt en registrering av de endringer som ved evalueringstidspunktet hadde foregått på  

skolene. I denne fasen har vi vært opptatt av hva som har skjedd, samtidig som vi antyder  

hovedutfordringer i et skoleutviklings-perspektiv.   

 

Fase 2: Denne ble gjennomført da skolene var godt i gang med eller i avslutningen av 

prosjektet. Med utgangspunkt i resultatene fra fase 1 skal det her gjøres en dybdeanalyse 

av prosessene i de forskjellige skolene. Videre skal helheten i oppdragsbeskrivelsen fra 

KUF, inklusive en vurdering av korrespondansen mellom de forskjellige impliserte etater, 

besvares. Denne fasen omtales da som sluttevalueringen.  
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Oppdragsbeskrivelsen forutsetter at forskergruppa utarbeider felles rapporteringsskjemaer 

for skolene i henhold til disse to fasene.  

 

 

3.1.1 Strategier  
  

Flere av våre problemstillinger er av en slik karakter at de har vært vanskelige å etterprøve 

direkte. Dette har ført til at vi i stor grad har måttet anvende indikatorer. Dette gjelder 

spesielt spørsmålene om hvordan skolene har forstått prosjektet, og hvilken utvikling eller 

endringer som har skjedd i skolen som et resultat av ENSI 3.  

 

Det er et uttalt kriterium for prosjektet at det skal være en bred tilnærming med lik vekt på 

miljøfaglige og pedagogiske mål der en knytter sammen arbeid med Lokal Agenda 21 

(LA21 - lokal dagsorden for miljøvern i det 21. århundre) og utvikling av skolen som en 

dynamisk organisasjon. Når det gjelder skolenes forståelse for denne brede og todelte 

tilnærming, har vi benyttet organisering som hovedindikator og søkt å avdekke om skolen 

gjennom sin organisering fremmer helheten i prosjektet. 

 

Når det gjelder spørsmålene i rapporteringsskjemaene som søker å avdekke hvordan selve 

miljøprosjektet er organisert og gjennomført så langt, kunne svarene vært ytterligere 

dokumentert og begrunnet bl. a. ved observasjon og intervju. Som grunnlagsmateriale i 

fase 1 har vi imidlertid ikke benyttet observasjon for å etterprøve svarene fra våre 

respondenter, og intervju har bare vært benyttet i begrenset grad.  

 

Hvilke endringer eller utvikling som har skjedd i skolen som et resultat av deltakelsen i 

prosjektet er forskningsmessig svært komplisert. Dette gjelder i første rekke utviklingen av 

skolen som en dynamisk organisasjon, og ikke i samme grad den miljøfaglige delen. Det å 

kunne avdekke hvilke variabler som har betydd hva i forhold til endringsprosessene ved 

den enkelte skole, har vi ikke gått inn på i denne fasen av evalueringen. Slike variabler kan 

for eksempel være rektors holdninger, innstillinger og prioriteringer i praksis, eller 

lærerpersonalets generelle holdninger til endring, og skolens utviklingshistorie. Vi har mer 

søkt å avdekke hvilke endringer som har skjedd i den tidlige fasen av ENSI 3.  
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I arbeidet for å finne fram til respondenter som kan gi en gyldig informasjon knyttet til de 

spørsmål som vi har vært ute etter å belyse, har vi hatt mange overveielser. Ved å overlate 

utvelgelsen til skolene selv, og til de mest delaktige i prosjektgjennomføringen, stod vi i 

fare for å få en fortegnet positiv informasjon. Ved å la et tilfeldig utvalg, for eksempel en 

viss prosentandel lærere, valgt ut fra alfabetet, besvare spørsmålene, ville det føre til at vi 

fikk et fortegnet bilde av både skolen og prosjektet, uten at vi hadde muligheter til å 

etterprøve dette i denne fasen. Den endelige beslutningen ble at rektor ved alle skolene 

skulle besvare et spørreskjema beregnet på rektorer, og at rektor selv valgte ut de lærere 

som er mest involvert i prosjektet, til å besvare et spørreskjema beregnet til lærere. 

 

Denne strategien har gitt oss muligheten til å utvikle og presentere vår forståelse av den 

enkelte rektors ståsted i prosjektet. I denne rapporten blir dette blant annet benyttet som 

grunnlag for vurderingen av den enkelte skole (kapittel 4). Videre vil det bli fulgt opp i 

dybdeanalysen av den enkelte skole i fase 2, der rektors rolle og funksjon i 

skoleutviklingsdelen av prosjektet, vil være et viktig element. Vår beslutning om å la 

rektor velge ut de lærere som er mest involvert i prosjektet, er begrunnet ut fra behovet om 

å få tilstrekkelig relevante informasjoner til å beskrive det som faktisk skjer i prosjektet 

ved den enkelte skole.   

 

 

3.1.2 Oversikt over metodebruk 
 

I arbeidet med å finne svar på problemstillingene i denne rapporten har vi benyttet 

kvalitative og kvantitative metoder ved innhentingen av informasjoner fra deltakerne. 

Videre har vi også foretatt studier av relevante dokumenter. De kvalitative metodene vi har 

benyttet, har vært individuelle intervjuer av sentrale personer ved SU-kontorer, rektorer og 

vaktmestere, samt gruppeintervjuer og fokusbaserte drøftinger med utvalgte representanter 

fra 13 av skolene. Kvantitative data er innhentet fra rektorer og noen utvalgte lærere.  

 

I det følgende gir vi en oversikt over metodene med korte kommentarer i den rekkefølge vi 

har benyttet dem i dette arbeidet. 

 

Analyse av skriftlig korrespondanse og andre grunnlagsdokumenter i prosjektet. 
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Vi har hatt tilgang på all korrespondanse mellom KUF, SU-kontorer og de enkelte skoler. 

Videre har skolenes prosjektplaner, invitasjonsbrevet fra KUF og tidligere evalueringer av 

ENSI 1 og ENSI 2 vært benyttet. Analysen av skriftlig materiale har vært et viktig bidrag 

til vår forståelse av prosjektet og den forskningsmessige hensikten med evalueringen. 

 

Intervjuer og besøk på utvalgte skoler   

Vi besøkte to skoler i mai –99: Nesheim skole i Arendal kommune og Reithaug skole i 

Levanger kommune. Ved begge skolene gjennomførte to forskere i fellesskap et 

individuelt intervju og gruppeintervju med rektor og to lærere, samt vaktmester. 

Grunnlaget for deler av intervjuet var en gjennomgang av dokumenter og korrespondanse 

vedrørende prosjektet.  Forskerne hadde også møte med de respektive skolenes SU-

kontorer. 

 

Utarbeiding og analyse av rapporteringsskjema, samt utkast til rapport nr. 1  

På bakgrunn av dokumentanalysen og disse to besøkene, ble det utarbeidet to 

rapporteringsskjemaer: ett til rektor og ett til lærerne. Enkelte av spørsmålene i disse to 

skjemaene er identiske. Dette er gjort for å fange opp eventuelle likheter og forskjeller i 

hvordan rektor og lærere oppfatter situasjonen. Med bakgrunn i det ovennevnte 

grunnlagsmateriale, samt vår analyse av de spørreskjema vi har mottatt, ble også utkastet 

til rapport 1 (fase 1) utarbeidet.  

 

Tilbakemeldinger på utkast til rapport nr. 1 

Et utkast til rapport 1 ble først lagt fram og drøftet i referansegruppen for prosjektet. 

Deretter ble den sendt ut til alle skolene, med beskjed om at forskergruppen ville ha 

tilbakemeldinger på utkastet, spesielt fra den delen som gjaldt egen skole. På et 

arbeidsseminar 4. og 5. november (Arbeidsseminar i ENSI-nettverket), med deltakere fra 

prosjektskolene, referansegruppen, KUF og forskergruppen, ble denne tilbakemeldingen 

gitt. Tilbakemeldingen ble gitt gjennom fokusbaserte drøftinger gruppevis. 

 

 

 

 

3.2 Prosjektdeltakelse og besvarelser 
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Antall skoler  i undersøkelsen  

I utgangspunktet deltok 22 skoler i ENSI 3. Alle disse fikk rapportskjema tilsendt.  

Av de 22 var det fem skoler som meldte at de ikke var involvert i ENSI. De fem skolene er 

Overhalla Videregående, Barbu videregående, Moltemyr skole, Haraldreina skole og Mære 

landbruksskole. Av de resterende 17 skolene kom det svar fra 13, dvs. fire skoler svarte 

ikke til tross for flere purringer. Skolene ble ansett som deltakere i ENSI, men inngår ikke 

i svarstatistikken.  

 

Tabell 1: Skoledeltakelse 

             Ant      % 

Påmeldte skoler 22 100 

Antall "avmeldte" skoler   5 23 

Antall skoler som har svart 13 59 

Antall skoler som ikke har svart   4 18 

 

 

De skolene som eksplisitt har meldt seg ut av ENSI 3 har oppgitt ulike begrunnelser: 

-  Manglende økonomisk støtte til skolen 

-  Veileder skiftet jobb og rektor fant ikke noen ny ”ildsjel” 

-  Skolen gjennomfører ENØK, men anser seg ikke for å være med i ENSI-

prosjektet 

 

To skoler ikke har oppgitt noen eksplisitt grunn. 

 

I forbindelse med departementets Arbeidsseminar i ENSI-nettverket 4. og 5. november 

1999, deltok to av de fire skolene som ikke hadde besvart spørreskjemaene. 

Forskergruppen intervjuet og mottok svar på spørreskjemaene fra disse to skolene, Stokkan 

ungdomsskole og Fosslia skole i Nord-Trøndelag. Tilbakemeldingen fra disse to kommer 

såpass sent i forhold til de 13 andre skolene, at tilbakemeldingen ikke ble innarbeidet i fase 

1. De vil imidlertid danne bakgrunn for analysen av ENSI-prosjektet i sluttevalueringen. 

 

Besvarelser av spørreskjemaene 
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Tabell 2: Besvarelser  

             Ant.        % 

Svarskjemaer i alt  30 100 

Skoler som har besvart   13  59 

Besvarelser fra lærere   17  57 

Besvarelser fra rektorer  13  43 

 

 

Ved de fleste skolene har rektor og en lærer besvart spørreskjemaene. Fra to grunnskoler, 

Reithaug og Nesheim, har vi mottatt svar fra rektor og to lærere. Fra to videregående 

skoler, Tingvoll og Smøla, har vi mottatt svar fra rektor og tre lærere. Det ble sendt ut ett 

lærerskjema til hver skole med beskjed om at dette skulle kopieres og besvares av de 

lærerne som aktivt deltar i ENSI. I og med at vi har mottatt kun ett lærersvar fra de fleste 

skolene, vil dette kunne tolkes dithen at det er én lærer som har vært mest aktiv og 

hovedansvarlig for ENSI 3. 

 

 

3.3 Gjennomføring av undersøkelsen og behandling av data 
 

De første rapporteringsskjemaene ble sendt til skolene i juni –99,  bare én uke før lærernes 

sommerferie. Dette førte til at vi mottok svært få besvarelser før sommerferien. Etter flere 

"purrerunder" mottok vi enkeltbesvarelser fram til begynnelsen av september. En annen 

forklaring på at skolene ventet så lenge med svarene, er nok også at flere av skolene ikke 

hadde startet opp med prosjektet før skoleåret 1999/2000.   

 

Disse rapportskjemaene har dannet grunnlaget for den statistiske oversikten som er vist i 

vedlegg 1. Dette er en forenklet statistikk, som gir en total oversikt over det materialet som 

har kommet inn. Tabellen skiller ikke mellom de forskjellige skolene, som er nærmere 

beskrevet i kapittel 4. 

I ettertid ser vi at skjemaene ikke har vært entydige i alle spørsmål, og at spørsmål har vært 

irrelevante for enkeltpersoner eller for skolene i den tidlige fasen av prosjektet. Som 

eksempel kan nevnes at på en skole ble lærerskjemaet utfylt av verneombudet, med 

minimal undervisningsplikt, og at vedkommende derfor ikke hadde forutsetninger for å 

svare på alle spørsmål. I slike tilfelle kan dette føre til at et fortegnet bilde av skolen.  
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Det statistiske tallmaterialet er derfor bearbeidet noe, og enkelte av rapporteringsskjemaets 

spørsmål eller svaralternativ er slått sammen til ”hovedspørsmål” i den statistiske 

oversikten. Hensikten med dette er å få fram tendenser i stedet for detaljer. 

 

Skjemaene er lest manuelt og er ikke behandlet gjennom noe statistisk dataprogram. Dette 

er gjort for å kunne fange opp situasjonen i den enkelte skole som så vil bli drøftet i 

kapittel 4. 

 

I den statistiske oversikten blir svarene ført opp som prosent og som antall svar, dvs. som 

ren opptelling. Til de sistnevnte spørsmålene vil antall svar være identisk med antall 

skjemaer (dvs. 13 eller 17). I andre spørsmål hvor det kan krysses av for flere alternativer, 

vil svarantallet kunne bli høyere. 

 

For et par spørsmål inneholder svarskjemaet graderinger (for eksempel: I hvilken grad er 

flg. personer involvert i undervisningen). I den statistiske oversikten er disse svarene 

omregnet, slik at det høyest mulige positive svar ville for alle skjemaene til sammen gitt 

100 poeng.   
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4.  RESULTATER AV UNDERVEISEVALUERINGEN 

 

Kapittelet gir en gjennomgang av evalueringens fase 1 og de resultater vi kan lese ut fra de 

undersøkelser vi har gjort. Resultatene knytter seg til en grundig gjennomgang av de 

enkelte skoler og for prosjektet som helhet. Evalueringen er særlig knyttet til omfanget og 

betydningen av internt og ekstern samarbeid. 

 

 

4.1 Resultater knyttet til den enkelte skole 
 

I dette delkapitlet beskrives de enkelte skoler ut fra noen sentrale områder hentet fra 

intensjonene med ENSI 3. Grunnlaget for beskrivelsen er de svar vi har mottatt  på 

spørreundersøkelsen, samt de prosjektplaner med diverse vedlegg vi har fått tilsendt fra 

skolene. Beskrivelsene er ordnet kommunevis, med unntak av skolene fra Møre og 

Romsdal, da alle skolene sorterer under fylkeskommunen.  

 

Innledningsvis gir vi en kort oversikt over den enkelte skole, for deretter å beskrive internt 

samarbeid og skoleutvikling. Videre beskriver vi det eksterne samarbeidet og 

skoleutvikling, og tar til slutt en kort vurdering av situasjonen ved hver skole.      

 

Arendal kommune 

 

Nedenes ungdomsskole har 160 elever. Fra skolen har vi mottatt tilbakemelding på 

spørreskjemaet fra rektor og en lærer. Prosjektet startet opp i 1998 og er planlagt avsluttet 

høsten år 2000. 

 

Internt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen startet sin ENSI 3-tilknytning ved at rektor tok opp saken i personalforum. Her ble 

det formelt vedtatt å delta i prosjektet. Det ble satt ned en egen planleggingsgruppe hvor 

rektor, en lærer og vaktmester var medlemmer. En lærer og to klasser er involvert i 

gjennomføringen. I følge rektor er rengjøringspersonalet, vaktmester, samarbeidsutvalg, 

foreldregrupper og FAU alle involvert i det praktiske arbeidet, om enn de tre sist nevnte i 

liten grad. I undervisningssituasjonen er det bare vaktmester som er involvert (”middels”).  
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Den læreren som har sendt inn svar nevner her at samarbeidsutvalg og foreldregrupper 

ikke er involvert i det praktiske arbeidet. Rektor nevner at vaktmester og enkelte elever har 

fått egen opplæring for å kunne delta i prosjektet.   

 

Læreren introduserte ENSI gjennom en egen miljøgruppe på skolen, og elevene har i stor 

grad vært med på å planlegge prosjektet. Spørsmålene om det har blitt endring i elevenes 

deltakelse i undervisning og samarbeidsfora, og om elevenes engasjement i miljøspørsmål 

har øket, står ubesvart. Elevene har imidlertid fått "litt" mer kontakt med andre skoler. 

Læreren møter ikke i nye samarbeidsfora som en følge av ENSI.  

 

Rektor mener det ikke har skjedd organisatoriske endringer internt i skolen, og at det ikke 

har blitt flere tverrfaglige prosjekter i skolens årsplan etter at ENSI har startet opp. Etter 

rektors mening er ikke flere lærere involvert i miljøundervisning enn tidligere, men 

"mange" er involvert i tverrfaglige prosjekter ut over ENSI. 

 

Eksternt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen har i følge rektor jobbet med Kystovervåkning tidligere som eneste 

miljøundervisningsprogram, mens læreren ikke har erfaring fra slike program. Dette førte 

til samarbeid med teknisk etat og med helseetat (”noen ganger”).  

 

Nedenes ungdomsskole har også hatt lokale miljøprosjekter som satsingsområde, hvor de 

blant annet har arbeidet med ENØK. Skolen har også samarbeidet med eksterne partnere i 

annen undervisning (”noen ganger”). Med hensyn til ENSI 3 har skolen vært i kontakt med 

teknisk etat og helseetaten, og med helsetjenesten i kommunen. Naturlig nok er det mye 

kontakt med skolekontoret. Av kompetanseinstitusjonene nevner rektor og lærer bare 

ENØK-senteret. Ansvarlig lærer har benyttet mye eksternt samarbeid, og mener også at 

elevene har fått mer kontakt med eksterne etater. Imidlertid har dette ikke ført til utvidet 

kontakt utover ENSI 3. Videre er skolen ansvarlig for opplæring av elever og lærere på 

andre skoler i kommunen i energi- og inneklimarettede tiltak. Dette gir skolen, og ikke 

minst elevene, en bred kontaktflate.  

 

Rektor vurderer motivasjonen til å delta til 4 av 6 m.h.t. samfunnskontakt (6 er høyeste 

skår). Nettverksdannelse er ikke vurdert. Læreren har ikke svart på dette spørsmålet i det 
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hele tatt. Internett er ikke et redskap på skolen i ENSI-sammenheng. I følge rektor og lærer 

er ENSI 3 ikke en del av LA21 på deres skole. 

 

Vurdering av situasjonen på Nedenes ungdomsskole 

Slik forskergruppen ser det, arbeider skolen aktivt og målrettet med sitt prosjekt. Rektor er 

involvert i planleggingsgruppen, som også har et medlem som ikke er lærer. Prosjektet 

involverer mange grupper både internt i og utenom skolen. Samlet sett virker dette som et 

prosjekt som både engasjerer og motiverer ulike parter i skolesamfunnet. Vi sitter likevel 

tilbake med mange spørsmål om sammenhengen mellom miljøprosjektet og skolens 

helhetlige utvikling. I underveisvurderingen har vi ikke data som indikerer noe om skolens 

ledelse bevisst bruker prosjektet for å arbeide i retning av målene med i ENSI 3.  

 

Roligheden skole er en 1-7 skole med 305 elever, med 170 elever fra 1-4 klasse og 135 

elever fra 5-7 klasse. Fra skolen har vi mottatt tilbakemelding på spørreskjemaene fra 

rektor og en lærer. Prosjektet startet ved skolen i 1998, og ble antatt å  bli avsluttet høsten 

år 2000. 

  

Internt samarbeid og skoleutvikling 

ENSI 3 ble i følge rektor introdusert ved at vaktmester og inspektør tok opp saken 

uformelt. Senere ble det formelt vedtatt å delta i prosjektet i personalforum. Den interne 

planleggingsgruppa som ble nedsatt, består av inspektør, lærere, elever og vaktmester. Et 

eget prosjektteam leder gjennomføringen, hvor alle klasser på skolen er involvert. Det går 

ikke fram av svarene hvem som deltar i prosjektteamet.  

 

Enkelte lærere bruker ENSI i undervisningen. I følge rektor er rengjøringspersonalet, 

vaktmester og FAU alle involvert i det praktiske arbeidet, vaktmester i sterkest grad. I 

undervisningssituasjonen er det bare vaktmester som er involvert (”middels”). Læreren 

som har sendt inn svar, nevner bare vaktmester som aktiv deltaker i prosjektet, både i det 

praktiske arbeidet (”middels”) og i undervisningen (”lite”).  

 

 

Læreren introduserte ENSI ved å motivere klassen i møte med inspektør og vaktmester, 

men elevene har bare i liten grad vært med på å planlegge prosjektet. Det har i følge 

læreren heller ikke blitt endring i elevenes deltakelse i undervisning og samarbeidsfora. 
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Elevene har imidlertid fått noe mer kontakt, dog ”sjelden”, med eksterne etater ut over 

ENSI-arbeidet, og de har blitt mer engasjert i miljøproblematikk. 

 

Når det gjelder ENSI-aktivitetenes påvirkning, mener læreren dette gir seg utslag på to 

områder. Lærerens egen undervisning ut over ENSI har blitt "litt" endret, og han/hun møter 

i et nytt samarbeidsforum, prosjektteamet, som en følge av ENSI. 

 

Etter rektors oppfatning har ikke gjennomføringen av ENSI ført til organisatoriske 

endringer. Det har heller ikke ført til flere tverrfaglige prosjekter i skolens årsplan. Rektor 

mener imidlertid at flere lærere ved skolen nå er involvert både i miljøundervisning og i 

tverrfaglige prosjekter ut over ENSI. 

 

Eksternt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen har i følge rektor og lærer fulgt miljøprogrammene Kystovervåkning og MEIS. 

Dette har ført til samarbeid med teknisk etat (”noen ganger”).  Roligheden har også vært 

involvert i lokale miljøprosjekter, blant annet med ENØK. 

 

I forbindelse med ENSI 3 har skolen samarbeidet med de samme eksterne partnere. Skolen 

har fått oppdraget fra skolekontoret, og har derfor også kontakt med dette. Læreren 

benytter sjelden de lokale eksterne ressursene i undervisningen. I følge læreren har skolen 

samarbeidet med ENØK-senteret og Aust-Agder Kraftverk både før og under ENSI-

prosjektet. Læreren har tidligere også hatt kontakt med eksterne samarbeidspartnere 

utenom miljøundervisningen (”noen ganger”).  

 

Både rektor og lærer vurderer motivasjonen til å delta i samfunnskontakt lavt (hhv. 2 og 3 

av 6), og har enda lavere vurdering av nettverksdannelse (hhv. 2 og 1 av 6). Læreren 

vurderer det slik at skolen har fått mer ekstern kontakt, om enn sjelden. Læreren mener 

også at skolen har fått litt mer kontakt med eksterne utover ENSI. Elevene bruker ikke 

Internett i ENSI-sammenheng. I følge rektor og lærer er ENSI 3 ikke en del av LA21 på 

deres skole. 

 

Vurdering av situasjonen ved Roligheden skole 

Svarene fra skolen tyder på at prosjektet er bredt forankret i skolen, både når det gjelder 

hvem som omfattes av prosjektet, alle elevene, og de ulike grupper som samarbeider om 
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prosjektet i skolen. Når det gjelder det eksterne samarbeidet tyder vår tolkning av data på 

at skolen ikke prioriterer dette like høyt. De viktigste spørsmål etter underveisvurderingen 

var: Hva er rektors rolle i prosjektet?  Hvordan sikres skolelæringen fra 

prosjekterfaringene? 

 

Nesheim skole er en relativt liten 1-7 skole med 99 elever, 63 elever på småskoletrinnet og 

37 elever på mellomtrinnet. Rektor og to lærere har besvart spørreskjemaet. Prosjektet 

startet opp høsten 1998. Da evalueringen ble gjennomført var det ikke besluttet når det 

skulle avsluttes. 

 

Internt samarbeid og skoleutvikling 

ENSI 3 ble introdusert ved at rektor tok opp saken bredt, i personalforum, i FAU og i 

samarbeidsutvalget. ENSI ble formelt vedtatt de samme tre steder. Det ble også opprettet 

en egen planleggingsgruppe. Denne består av rektor, lærere, elever, renholdspersonale og 

vaktmester. Et eget prosjektteam skulle lede arbeidet, og alle klasser var involvert i ENSI-

aktiviteter. Fra høsten 1999 skulle det utarbeides et skriftlig mandat og en fast møteplan 

for planleggingsgruppa. 

 

Ikke alle klasser bruker ENSI i undervisningen, men det er en målsetning at alle skal delta. 

Dette skal inn i forpliktende planer. I følge rektor er rengjøringspersonalet, vaktmester, 

samarbeidsutvalg, foreldregrupper og FAU alle involvert i det praktiske arbeidet (alle 

(”mye”). I undervisningssituasjonen er samtlige nevnte grupper involvert (”middels”). De 

to lærerne som har sendt inn svar, har samme oppfatning av gruppenes involvering i det 

praktiske arbeidet, og støtter også at alle gruppene er inne i undervisningssituasjonen, om 

enn samarbeidsutvalg og FAU i ”liten grad”. 

 

Lærerne introduserte ENSI gjennom praktiske tiltak i klasserommet.  Lærerne møter ikke i 

nye samarbeidsfora som en følge av ENSI, men de mener at deltakelsen i ENSI-

aktivitetene har ført til at de har endret sin undervisning, også i ikke-ENSI-aktiviteter.  

Lærerne mener å ha registrert en positiv endring i elevenes deltaking i undervisning, men 

ikke i samarbeidsfora. Begge lærerne registrerer også at elevene har blitt mer engasjert i 

miljøspørsmål. 
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I følge rektor har ENSI-prosjektet ført til organisatoriske endringer med utgangspunkt i 

innemiljøet og bevisst økonomibesparelse. Det er også blitt opprettet et nytt 

samarbeidsforum (Austre Moland nærmiljøutvalg).  Etter oppstarten av ENSI har det også 

blitt flere tverrfaglige prosjekter i skolens årsplan. Rektor mener også at flere lærere er 

involvert i miljøundervisningen og i tverrfaglige prosjekter ut over ENSI. 

 

Eksternt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen har i følge rektor arbeidet med MEIS, Kystovervåkning og Lære med skogen 

tidligere, og har også hatt lokale miljøprosjekter. ENØK nevnes blant flere. De to lærerne 

har vært med på alle disse på ett unntak nær. Skolen og den ene læreren har erfaring fra 

samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, så som skolekontoret, lokale bønder og 

skogeiere. Rektor betegner denne kontakten med ”noen ganger”, mens læreren vurderer 

denne kontakten som hyppig (”ofte”). Den andre læreren har ikke arbeidet med eksterne 

partnere. Rektor betegner kontakten med de eksterne partnerne utenom miljøundervisning 

på samme måte, mens lærerne ikke har hatt slik kontakt. I følge rektor har 

gjennomføringen av ENSI 3 ført til at kontakten utad har vært bred og omfatter teknisk 

etat, organisasjoner, helse- og sosial etat, helsetjeneste og SU-kontoret. Av 

kompetanseinstitusjonene nevnes ENØK-senter. Lærerne har selv hatt litt færre 

samarbeidspartnere. Både rektor og lærerne vurderer at disse har av og til vært involvert i 

undervisningen. Med hensyn til motivasjonen for å delta etter verdinormering fra 1 til 6, 

vurderer rektor alle til 6. Den ene læreren vurderer samfunnskontakt og nettverksdannelse 

lavere - til 4. Den andre vurderer samfunnskontakt til 5 og nettverk til 3. Lærerne ser ikke 

at ENSI 3 har ført til mer kontakt for elever, men den ene læreren mener at det har gitt 

skolen ”mye mer” kontakt, noe som stemmer godt når vi sammenholder med bred kontakt 

og at de eksterne bare av og til er inne i undervisningen. Begge lærerne er enige om at 

prosjektet har medført ”mye mer” kontakt i annen undervisning og for skolen som helhet. 

Skolen er ikke tilkoblet Internett, og har følgelig ikke dette som redskap i ENSI. Skolen 

har ikke tilknytning til LA 21, men har sendt brev til kommunen om at de ønsker en slik 

tilknytning til LA 21. 

Vurdering av situasjonen ved Nesheim skole  

Summen av data om og fra Nesheim skole peker i en retning. Skolen har funnet et prosjekt 

som engasjerer, motiverer og "sveiser sammen" de ulike partene i skolesamfunnet. Videre 

synes det som skolen har et bevisst og systematisk forhold til hvordan den lærer av egne og 

andres erfaringer. Vi har imidlertid få data som kan si noe sikkert om hvilke forhold som 
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har ført skolen dit den er i dag, og hvilke forhold som må til for at hovedtrenden i den 

nåværende utvikling skal kunne fortsette.  

 

Kolbjørnsvik skole er en 1-7 skole med 203 elever, med 117 elever fra 1-4 klasse og 86 

elever fra 5-7 klasse. Bare rektor har svart på spørreskjemaet. Spørsmålene knyttet til 

underveisvurderingen er ikke besvart. På dette tidspunkt er ENSI tenkt gjennomført i 

perioden høst 1999 - høst 2000. 

 

Internt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen ble i følge rektor introdusert for ENSI 3 ved at skolekontoret tok opp saken i 

personalforum. Det ble ikke formelt vedtatt å delta i prosjektet, og det ble heller ikke satt 

ned en intern planleggingsgruppe. Alle klasser er involvert i ENSI, mens enkelte lærere 

bruker prosjektet i undervisningssituasjonen. Rengjøringspersonalet, vaktmester, 

samarbeidsutvalg, foreldregrupper og FAU alle involvert i det praktiske arbeidet i ulik 

grad: rengjøringspersonale  ”mye” og vaktmester ”middels”, de andre i ”liten grad”. Ingen 

av disse er involvert i undervisningssituasjonen. Vi velger her å referere rektors 

kommentar til spørsmålet; Hva er din motivasjon for å delta i ENSI:  

Skolen har selv valgt å være med på MEIS-prosjektet (høsten-97). I 1999 bestemte 
skolekontoret at MEIS-skolene i kommunen var deltakere i ENSI, ved å fortsette 
sine MEIS-prosjekter. 

 

Eksternt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen har tidligere jobbet med MEIS, Lære med skogen og har hatt lokale 

satsingsområder. Dette inkluderer ikke ENØK. Respondenten vet ikke om skolen har hatt 

eksternt samarbeid i miljøundervisningen, men nevner slikt samarbeid for undervisning 

utenom miljøfag, dog ”sjelden”. Med hensyn til ENSI 3 har skolen hatt kontakt med 

teknisk etat, skolekontor og helsetjeneste, foruten ENØK-senter av 

kompetanseinstitusjonene. Disse er sjelden inne i undervisningen. Rektor prioriterer  

 

samfunnskontakt og nettverksdannelse som 3 av 6. ENSI 3 er i følge rektor en del av Lokal 

Agenda 21.  

 

Vurdering av situasjonen ved Kolbjørnsvik skole 

Skolen har funnet et prosjekt de med rette kan være stolte av. De har utviklet et bredt 

samarbeid internt, men har et noe begrenset samarbeid eksternt. Vår videre vurdering 
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baserer seg bl.a.på tolkningen av sitatet fra rektor. Dette tyder på at skolen fortsetter med 

MEIS og bevisst velger å begrense skolens prosjekt til et MEIS-prosjekt. Dersom denne 

tolkningen er riktig, ligger det spennende utfordringer i å synliggjøre hvilke barrierer som 

hindrer skolen i å benytte prosjektet i en bevisst og systematisk skoleutvikling. 

 

 

Møre og Romsdal 

 

Sula videregående skole ligger i Sula kommune. Den er en liten videregående skole med 

82 elever, 42 på grunnkurs 28 elever på VK1 og 12 elever på VK2. Fra skolen har bare 

rektor sendt inn svar på spørreskjemaet. ENSI 3 startet på skolen høsten 1998 og er på 

dette tidspunkt planlagt avsluttet høsten år 2000.   

 

Internt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen ble introdusert til ENSI 3 ved at rektor tok opp saken på ymse vis; uformelt, og på 

planleggingsdagen og i personalforum. Senere ble det formelt vedtatt å delta i prosjektet i 

personalforum. Det ble opprettet en intern planleggingsgruppe bestående av inspektør og 

flere lærere. Det er planlagt at alle lærerne skal delta i prosjektet. Seks klasser på alle trinn 

nå er involvert i gjennomføringen, men rektor antar at dette blir redusert til to klasser fra 

høsten av. Alle lærere skulle i utgangspunktet ha ENSI som en del av undervisningen, men 

rektor antar at det er langt færre. Rengjøringspersonalet er som eneste gruppe involvert i 

det praktiske arbeidet (”mye”). Rengjøringspersonalet er bare involvert i undervisningen i 

liten grad. 

 

Så langt mener rektor at det ikke har skjedd organisatoriske endringer internt i skolen. Det 

har heller ikke ført til flere tverrfaglige prosjekter i skolens årsplan. Rektor er tydelig på at 

flere lærere er involvert i miljøundervisningen, men er usikker på om flere lærere er 

involvert i tverrfaglige prosjekter ut over ENSI. 

 

Eksternt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen har ikke jobbet med miljøprosjekter før ENSI 3, men skolen har ”noen ganger” 

benyttet seg av eksterne samarbeidspartnere miljøundervisning. For annen undervisning 

har slik kontakt vært ”ofte”, og rektor nevner en rekke eksempler på dette. Med hensyn til 

ENSI 3 har skolen hatt kontakt med skolekontor (utdanningsavdelingen), organisasjoner, 
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fylkeslegen og arbeidstilsynet. Av kompetanseinstitusjoner nevnes ENØK-senter. Rektor 

fremhever kontakten med de andre ENSI-skolene i fylket og helsetjeneste, foruten ENØK-

senter av kompetanseinstitusjonene. Disse er aldri inne i undervisningen. Rektor prioriterer 

samfunnskontakt som 6 av 6 og nettverksdannelse som 4 av 6. Kommunen har i følge 

rektor ingen plan for Lokal Agenda 21, og ENSI 3 er følgelig ikke en del av den. 

 

Vurdering av situasjonen ved Sula videregåande skole 

Vår tolkningen av data peker i retning av et prosjekt hvor det fremdeles er mye uferdig, 

men som personalet ved skolen synes å ha et ønske om å videreutvikle. Dette ønsket 

forsterkes gjennom rektors svar, hvor vi synes å se en rektor som gjennom ekstern kontakt 

søker å bygge nettverk. For å få til en hensiktsmessig forståelse av prosjektet er det noen 

spørsmål vi i dag ikke har svar på. Noen av de sentrale er: Hva er rektors rolle og hvilken 

innsikt har han/hun i prosjektet og prosjekterfaringene? Hvordan blir prosjektet støttet, 

fulgt opp og videreført i et skoleutviklingsperspektiv?    

 

Smøla videregåande skole er en meget liten videregående skole med kun 32 elever, 24 

elever på grunnkurs og 8 elever på VK1. Fra skolen har vi mottatt svar fra rektor og tre 

lærere. ENSI 3 startet ved skolen høsten 1998 og er ved underveisvurderingen beregnet 

avsluttet høsten år 2000. 

 

Internt samarbeid og skoleutvikling 

Rektor på i Smøla kommune introduserte ENSI 3 i personalforum, hvor det også ble 

formelt vedtatt å delta i prosjektet. Det ble også satt ned en intern planleggingsgruppe, som 

her besto av flere lærere og vaktmester. Et eget prosjektteam leder gjennomføringen, hvor 

vaktmester, lærere og prosjektleder er medlemmer. Denne møter "av og til" for å følge opp 

prosjektet. 

 

Alle klasser er, som rektor omtaler det, ”mer eller mindre” involvert i gjennomføringen. 

Enkelte lærere bruker ENSI i undervisningen. I følge rektor er rengjøringspersonalet 

(”lite”) og vaktmester (”mye”) involvert i det praktiske arbeidet. I 

undervisningssituasjonen er det bare vaktmester som er involvert (”middels”). Tre lærere 

har sendt inn svar. Alle tre lærere nevner vaktmester i forbindelse med det praktiske 

arbeidet, og to av lærerne har hatt vaktmester inne i undervisningssituasjonen. Alle 

vurderer graden av deltakelse omtrent som rektor. Den ene læreren svarer ikke på dette 
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spørsmålet. En lærer har hatt en foreldregruppe, og en lærer har hatt samarbeidsutvalg inne 

i det praktiske arbeidet (”lite”).  En lærer introduserte ENSI 3 ved å knytte til emnet energi 

i læreboka, en annen ved å motivere klassen i plenum. Den tredje læreren svarer ikke på 

dette.  

 

De tre lærerne mener at elevene har bare i liten grad (”litt”) har deltatt i planleggingen av 

prosjektet. Det har i følge lærerne ikke blitt endring i elevenes deltaking i undervisning og 

samarbeidsfora. Når det gjelder spørsmålet om elevenes engasjement i miljøproblematikk 

har øket, svarer to "vet ikke" og en svarer "nei". Bare en av lærerne møter i et nytt 

samarbeidsforum som en følge av ENSI, mens ingen av de tre mener det har skjedd en 

endring i egen undervisning ut over selve undervisningen i miljøprosjektet.  

 

Så langt mener rektor at det ikke har skjedd organisatoriske endringer på skolen. Prosjektet 

har heller ikke ført til flere tverrfaglige prosjekter i skolens årsplan. Rektor er usikker når 

det gjelder spørsmålet om flere lærere er involvert i miljøundervisningen enn tidligere. 

Han svarer: "Vet ikke - formelt er alle lærere mer el. mindre med - da vi er en liten skole". 

Rektor er imidlertid sikker når han svarer at flere lærere er involvert i flere tverrfaglige 

prosjekter ut over ENSI  enn tidligere. 

 

Eksternt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen har i følge rektor jobbet med MEIS og VANDA. Skolen har ikke vært involvert i 

satsing på miljøprosjekter ut over dette. En av de tre lærerne har vært med på begge 

prosjektene, en med ett av dem og en har ingen erfaring med slike. Læreren som har mest 

erfaring med prosjekter har også vært med i et lokalt, tverrfaglig miljøprosjekt. I følge 

rektor har dette har ført til samarbeid med teknisk etat og miljøheimevernet (”sjelden”). 

Skolen har også samarbeidet med eksterne partnere i annen undervisning (”noen ganger”). 

En av lærerne nevner i tillegg lokal strømleverandør. Alle lærerne har hatt kontakt med 

eksterne partnere. En ser denne som ”ofte”, mens de to andre vurderer den som ”noen 

ganger”.  

 

Med hensyn til ENSI 3 har skolen vært i kontakt med skolekontor og teknisk etat. En av 

lærerne nevner lokale bedrifter, en har hatt kontakt med organisasjoner og helsetjeneste. 

Den tredje læreren har ikke hatt slik kontakt. Av kompetanseinstitusjonene nevner en lærer 

ENØK-senteret. Med hensyn til eksternt samarbeid er bildet nokså entydig. Alle lærerne 
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mener at ENSI 3 ikke har ført til mer ekstern kontakt for elevene, noe som også vises ved 

at de eksterne samarbeidspartnerne ikke har vært inne i undervisningssammenheng. For 

skolen mener en av lærerne at det har ført til litt mer kontakt, de to andre at det ikke har 

det. Rektor vurderer ikke motivasjonen til å delta med hensyn til samfunnskontakt og 

nettverksdannelse. Lærerne vurderer samfunnskontakt til hhv. 3/5/ikke vurdert og 

nettverksdannelse til hhv. 2/4/ikke vurdert. Internett er godt utbygd på skolen, men bare en 

av lærerne bruker dette i ENSI-sammenheng. I følge rektor og lærerne er ENSI 3 ikke en 

del av LA21 på deres skole. 

  

Vurdering av situasjonen ved Smøla videregåande skole 

Våre data tyder på at dette er et prosjekt som har feste i skolens voksne personale, og at det 

har vært med på å utvikle en skole med mange interessante samhandlingspartnere. Det 

synes imidlertid som skolen står overfor en stor utfordring når det gjelder å overføre 

prosjekterfaringene til en videreutvikling av skolen som en lærende organisasjon. I første 

omgang, en videreutvikling av elev- og lærerrollen generelt. Denne tolkningen baserer seg 

på de relativt små konsekvenser prosjektet har hatt for elevenes rolle på skolen.    

 

Tingvoll videregåande skole i Tingvoll kommune er en relativt liten videregående skole 

med totalt 200 elever, med 70 elever på grunnkurs, 70 elever på VK1 og 60 elever på VK2. 

Vi har mottatt svar fra rektor og tre av lærerne. Prosjektet startet opp høsten 1998 og er 

beregnet avsluttet som prosjekt våren 2000. 

 

Internt samarbeid og skoleutvikling 

ENSI 3 ble introdusert ved at rektor tok opp saken i personalforum og i ledergruppa. 

Prosjektet er ikke formelt vedtatt. Det ble allikevel satt ned en planleggingsgruppe med 

eget mandat, hvor rektor, en lærer, vaktmester og verneombudet er medlemmer. Det er 

utarbeidet et skriftlig mandat for planleggingsgruppen, som møter "av og til" for å følge 

opp prosjektet.  

 

Flere lærere og fem klasser er involvert i gjennomføringen. I følge rektor er 

rengjøringspersonalet, vaktmester, samarbeidsutvalg og verneombud alle involvert i det 

praktiske arbeidet; vaktmester og verneombud ”mye”, de to andre ”middels”. De samme 

fire gruppene er også involvert i undervisningssituasjonen, vaktmester og 

rengjøringspersonalet mest (”middels”).  
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Tre lærere har sendt inn svar. De har ikke samme oppfatning av bred deltaking fra ulike 

grupper i skolesamfunnet. Alle tre lærere nevner vaktmester i forbindelse med det 

praktiske arbeidet, hvor av en mener i ”liten grad”. To av lærerne nevner ikke at andre er 

involvert i det praktiske arbeidet, en av lærerne mener at samarbeidsutvalget er inne i sterk 

grad (”mye”). To av lærerne nevner at vaktmester er inne i undervisningen, den tredje lar 

spørsmålet stå ubesvart. Bare en lærer forteller noe om hvordan han/hun introduserte 

ENSI: ved at elevene selv tok opp spørsmålet ved inneklima.  

 

To av lærerne mener at elevene har vært med på å planlegge prosjektet (”litt”), den tredje 

svarer ikke på dette. Ingen av lærerne mener at elevenes generelle deltakelse i 

undervisningen har øket. De har heller ikke registrert noen endring i elevenes deltaking i 

samarbeidsfora, eller økt engasjement hos elevene i miljøspørsmål. To lærere svarer "vet 

ikke" og en svarer "nei". Bare en av lærerne møter i nye samarbeidsfora som en følge av 

ENSI, og ingen av dem mener det har skjedd en endring i egen undervisning ut over 

undervisningen i selve miljøprosjektet. 

 

Rektor mener prosjektet har ført til organisatoriske endringer ved skolen. Dette gjelder 

spesielt koblingen mellom ENSI og IKT-arbeidet. Dette arbeidet har ikke ført til flere 

tverrfaglige prosjekter i skolens årsplan. Det synes heller ikke som flere lærere er involvert 

i miljøundervisning, men rektor mener at flere lærere er involvert i tverrfaglige prosjekter 

ut over ENSI enn tidligere.  

 

 

Med utgangspunkt i lærersvarene synes det som det eneste organisatoriske endring ligger i 

etablering av prosjektgruppen. Det er imidlertid klar enighet om at rutiner rundt inneklima 

og HMS-arbeidet er kommet sterkere i fokus i allerede etablerte samarbeidsfora. 

 

Eksternt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen har i følge rektor fulgt en rekke miljøprogrammer; begge ENSI-programmene, 

MEIS og Globe. Skolen har også vært involvert i lokale miljøprosjekter som 

satsingsområde. De tre lærerne har noe ulik erfaring, men alle har vært involvert i minst ett 

miljøprosjekt, og alle i lokale prosjekter som blant annet omfatter ENØK som tema. En av 

lærerne har også erfaring fra MUVIN og VANDA. Dette har ført til samarbeid med 
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eksterne samarbeidspartnere for alle respondentene, og alle vurderer denne kontakten til 

”noen ganger”. Lærerne og rektor har tidligere også hatt kontakt med eksterne 

samarbeidspartnere utenom miljøundervisningen (”noen ganger”).  I forbindelse med 

ENSI 3 understreker rektor samarbeidet med skolenettverket og prosjektgruppa på 

fylkesplan, men nevner ellers ingen eksterne partnere. Den ene læreren nevner 

ressurssenteret som eneste eksterne partner, en annen lærer nevner teknisk etat, helse- og 

sosialetat og skolekontor i tillegg til ressurssenteret. Den tredje læreren har latt dette 

spørsmålet stå ubesvart. Lærerne benytter ikke de eksterne ressursene i undervisningen. 

Rektor vurderer motivasjonen til å delta i samfunnskontakt og nettverksdannelse til 5 av 6. 

De tre lærerne vurderer samfunnskontakt til hhv. 2/5/4 og nettverksdannelse til hhv. 1/5/4. 

Lærerne vurderer det slik at verken elevene eller skolen har fått mer ekstern kontakt. 

Elevene har god tilgang på Internett-tilknyttede maskiner, men bruker ikke Internett i 

ENSI-sammenheng. I følge rektor og lærerne er ENSI 3 ikke en del av LA21 på deres 

skole. 

 

Vurdering av situasjonen ved Tingvoll videregåande skole 

Tingvoll synes å være tungt inne i miljøsammenheng. Data tyder på at tidligere 

prosjekterfaringer sikrer god planlegging, gjennomføring og oppfølging også av ENSI 3-

prosjektet. Det synes ikke å være noen grunn til å tvile på at det utstrakte interne og 

eksterne samarbeidet vil videreutvikles. På dette tidspunkt stiller vi oss likevel en del 

spørsmål. Har prosjektet den overføringsverdi en skulle forvente i en hensiktsmessig 

utvikling av elev- og lærerrollen ved skolen generelt? Hvordan benyttes 

prosjekterfaringene i den helhetlige skolebaserte utviklingen? Her ligger det spørsmål som 

trenger nærmere avklaring. 

Stjørdal kommune 

 

Lånke skole er en 1-7 skole med 257 elever, 164 elever på småskoletrinnet og 93 elever 

på mellomtrinnet. Fra skolen har vi mottatt svar på spørreskjemaet fra rektor og en lærer. 

ENSI 3 startet opp høsten 1999. Ved underveisvurderingen er det uklart når det skal 

avsluttes. 

 

Internt samarbeid og skoleutvikling 

ENSI 3 ble introdusert av rektor og en av lærerne i personalforum. Senere ble deltakelse i  

prosjektet formelt vedtatt samme sted. Den interne planleggingsgruppa som ble nedsatt, 
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består av rektor og en lærer. Planleggingsgruppa møtes "av og til" for å følge opp 

prosjektet. Det er utarbeidet et skriftlig mandat for gruppen. 

Alle lærerne skulle delta i ENSI 3, som også skulle omfatte alle klasser. Over halvparten 

av lærerne bruker prosjektet i undervisningen. I følge rektor er alle grupper inne i det 

praktiske arbeidet; rengjøringspersonalet og vaktmester i sterkest grad (”mye”), og de 

andre i liten grad. Feltet for andre er markert med middels deltakelse, men svaret er ikke 

spesifisert. I undervisningssituasjonen er det bare rengjøringspersonalet og vaktmester som 

er involvert (”middels”). Læreren som har sendt inn svar nevner bare rengjøringspersonale 

og vaktmester i både i det praktiske arbeidet (begge ”middels”) og i undervisningen (hhv. 

”middels” og ”lite”).  

 

Læreren introduserte ENSI i klassen gjennom et emne, helse og trivsel, men svarer ikke på 

om elevene har vært med på å planlegge prosjektet. For øvrig svarer læreren slik på 

spørsmålene knyttet til underveisvurderingen:  

Disse spørsmålene er det for vår del for tidlig å gi konkrete svar på. Vi regner med 
at vi kommer til å bruke mer tid på prosjektet etter hvert (e-post, data og Internett).   

 

Av de øvrige svarene fra læreren har vi merket oss at skoleutvikling ikke er blant 

begrunnelsene for å delta i prosjektet. 

  

Rektor svarer på to av spørsmålene knyttet til underveisvurderingen. Han/hun svarer at 

det ikke er opprettet nye samarbeidsfora ved skolen, og at flere lærere er involvert i 

miljøundervisningen. 

 

Eksternt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen har tidligere jobbet med miljøprosjektene Lære med skogen og Solidaritet i praksis, 

og har hatt miljø som satsingsområde hvor blant annet ENØK har inngått i følge rektor. 

Skolen har bare benyttet eksterne samarbeidspartnere utenom miljøundervisningen (”noen 

ganger”). Læreren er nyutdannet og har bare erfaring med uteskole, som er et annet av de 

lokale prosjektene. Læreren har ikke erfaring fra eksternt samarbeid.  

 

ENSI har ført til samarbeid med teknisk etat og skolekontor (ledelse og utstyr) i følge 

rektor. Den eksterne kontakten gjelder ikke elevene. Den aktuelle lærer har ennå ikke hatt 

slik kontakt, men uttaler at ”vi har planer”, men prosjektet er foreløpig i startfasen og 

mener det er for tidlig å svare på mange av spørsmålene. Rektor prioriterer 
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samfunnskontakt og nettverksdannelse til 6 av 6. Læreren har ikke prioritert disse 

områdene. Lånke har en PC tilknyttet Internett og bruker den i ENSI og på grunn av ENSI. 

Både rektor og lærer ser ENSI 3 som en del av kommunens Lokal agenda 21.  

 

Vurdering av situasjonen ved Lånke skole 

Skolen er i en meget tidlig fase i prosjektet med oppstart høsten 1999. Svarene tyder 

imidlertid på at starten har utviklet et eierforhold til prosjektet i skolens voksne miljø. Slik 

vi ser det står skolen overfor fire hovedutfordringer: Vedlikeholde og videreutvikle 

engasjement og motivasjon i alle grupper av skolens voksne miljø. Videreutvikle 

motivasjonen hos elevene og videreutvikle et eksternt samhandlingsnettverk, samt bygge 

opp prosedyrer som sikrer skolelæring.   

 

Flormo skole er en liten fådelt skole med 27 elever. Fra skolen har vi mottatt svar på 

spørreskjemaene fra rektor og en lærer. Ved skolen startet ENSI 3 med et kurs for lærere 

høsten 1998. Ved underveisvurderingen skal tidspunktet for når prosjektet skal avsluttes 

avgjøres sammen med de andre skolene i kommunen. 

 

Internt samarbeid og skoleutvikling 

ENSI 3 har i følge rektor blitt introdusert av rektor selv i personalforum og i et 

medbestemmelsesmøte. Prosjektet ble formelt vedtatt samme steder. Planleggingsgruppa  

 

for ENSI 3 har rektor og en lærer som medlemmer. Disse møtes "av og til" for å følge opp 

prosjektet.  

 

Alle lærere og klasser på mellomtrinnet er involvert i gjennomføringen. I følge rektor er 

vaktmester og FAU deltakere (”middels”). Bare FAU er foreløpig med i 

undervisningssituasjonen  (”lite”). Læreren, som har sendt inn svar, har ikke samme 

oppfatning av hvem som deltar. Rengjøringspersonale og vaktmester er inne i middels grad 

i det praktiske arbeidet, men ingen har vært inne i undervisningssituasjonen med unntak av 

andre (her: rektor). Læreren brukte en ekstern ressursperson til å introdusere ENSI 3 for 

elevene, og ved å arbeide med prosjektet ”Solidaritet i praksis”.  
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Det er en liten skole, slik at læreren ikke møter i noe nytt samarbeidsforum som en følge 

av ENSI. Hans/hennes undervisning har heller ikke blitt endret i ikke-ENSI-aktiviteter som 

en følge av prosjektet. 

 

I følge læreren har elevene vært med på å planlegge prosjektet (”en del”). Det har også 

blitt endring i elevenes deltakelse i undervisningen, men ikke i deltakelse i samarbeidsfora. 

Læreren mener at elevene er blitt mer engasjert i miljøspørsmål. 

 

Når det gjelder spørsmålene knyttet til en vurdering av resultatene av ENSI til nå, har 

rektor kun svart på de to første spørsmålene. Prosjektet har ikke ført til organisatoriske 

endringer internt i skolen, eller ført til at det er opprettet nye samarbeidsfora. Rektor på 

Flormo har også skoleutvikling lavest prioritert som motivasjon for å delta i ENSI. 

 

Eksternt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen har i følge rektor tidligere vært involvert i miljøprosjektene ENSI 1 og MEIS, 

foruten en lokal satsing på prosjekter som inkluderer ENØK. Dette har ført til bruk av 

eksterne ressurspersoner (”noen ganger”). Rektor vet ikke om det har vært slik kontakt 

utenom miljøundervisningen. Læreren har vært med i de nevnte prosjektene, men har også 

erfaring fra Lære med skogen. I forbindelse med miljøundervisning har læreren benyttet 

kommunen og en ressursperson, men svarer ikke på hvor ofte.   

 

 

Med hensyn til ENSI svarer læreren at skolen ikke har kommet så langt i prosjektet at de 

benytter eksterne samarbeidspartnere. Både rektor og lærer vurderer samfunnskontakt til 4 

av 6, mens nettverksdannelse er vurdert til henholdsvis 3 og 2.  Skolen har en PC 

oppkoblet til Internett, men denne brukes ikke til ENSI. Kommunen har plan for LA21, 

men skolens ENSI-prosjekt er ikke en del av den. 

 

Vurdering av situasjonen ved Flormo skole 

Flormo skole har erfaringer fra tidligere miljøprosjekter som de tydeligvis trekker med seg 

inn i ENSI-prosjektet. De ser det viktig at prosjektet er forankret i ledelsen, at det utvikles 

et eierforhold til prosjektet blant alle grupper internt i skolen, og synes å være bevisst på 

viktigheten av å benytte eksterne samhandlingspartnere. Vi mangler data for å kunne 

 62 



avdekke hvorfor rektor på Flormo hadde prioritert skoleutvikling lavest som motivasjon 

for å delta i prosjektet, og hvilken betydning dette har fått.  

  

Hegra skole er en 1-7 skole med 146 elever, 89 elever på småskoletrinnet og 57 elever på 

mellomtrinnet. Rektor og en lærer har svart på spørreskjemaet. ENSI 3 startet ved skolen 

våren 1999. Rektor svarer ikke på når prosjektet er tenkt avsluttet. 

 

Internt samarbeid og skoleutvikling 

ENSI 3 ble introdusert for i personalforum ved at rektor tok opp saken. Den formelle 

beslutningen om deltakelse i prosjektet skjedde også der. Det ble ikke nedsatt en egen 

planleggingsgruppe for prosjektet.  

 

Bare en lærer og et uspesifisert antall klasser på mellomtrinnet er involvert i ENSI-

aktiviteter, mens enkelte lærere bruker ENSI i undervisningen. Videre, i følge rektor, er 

rengjøringspersonalet (”lite”) og vaktmester (”middels”) deltakere i det praktiske arbeidet. 

I undervisningssituasjonen er ingen av spørreskjemaets grupper involvert, men rektor 

understreker i et vedlagt notat at skolen er så vidt i gang med prosjektet. Læreren som har 

sendt inn svar, har samme oppfatning av gruppenes involvering i det praktiske arbeidet og 

i undervisningssituasjonen som rektor.  

 

Læreren svarer ikke på hvordan ENSI ble introdusert for elevene. Han/hun møter heller 

ikke i noe nytt samarbeidsforum som en følge av ENSI.  Læreren mener imidlertid at 

deltakelsen i prosjektet har påvirket hans/hennesundervisningen ("en del"), også ut over de 

rene ENSI-aktivitetene.  

 

Læreren mener elevenes deltakelse i undervisningen har øket, men derimot ikke elevenes 

deltakelse i ulike i samarbeidsfora. Han/hun oppfatter også at elevene er blitt mer engasjert 

i miljøspørsmål. 

 

Vi merker oss at skolen ikke har en egen plan for skoleutvikling, og at ENSI ikke er inne i 

skolens årsplan. Deltakelsen i ENSI har etter rektors oppfatning heller ikke ført til 

organisatoriske endringer internt i skolen. Det er ikke registrert flere tverrfaglige prosjekter 

i skolens årsplan, og antall lærere som er involvert i miljøundervisningen har ikke øket. 
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Det er heller ikke flere lærere som er involvert i tverrfaglige prosjekter ut over ENSI enn 

tidligere. 

 

Eksternt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen har i følge rektor tidligere jobbet med miljøprosjektene Lære med skogen. Hegra 

skole har ikke hatt lokale miljøprosjekter som satsingsområde. Rektor kjenner ikke til om 

skolen har hatt eksterne samarbeidspartnere. Læreren har ikke tidligere vært med i 

miljøprosjekter og har ikke tidligere benyttet eksterne samarbeidspartnere.  

 

ENSI 3 har i følge rektor medført ekstern kontakt med teknisk etat. Læreren nevner samme 

etat og skolekontoret. Læreren har ”av og til” hatt slik kontakt, men aldri i undervisningen. 

Rektor svarer at skolen ikke har prioritert samfunnskontakt og nettverksbygging. Læreren 

har heller ikke prioritert dette. Det har ikke blitt mer ekstern kontakt for elever eller skole 

på grunn av ENSI. Skolen har en PC med Internett-oppkobling, men denne blir ikke 

benyttet i ENSI. Kommunen har en plan for LA21, og skolens ENSI-prosjekt er en del av 

den. 

 

Vurdering av situasjonen ved skolen 

Hegra skole har relativt få tidligere erfaringer med miljøprosjekter. Beskrivelsen fra 

læreren gir imidlertid et bilde av en lærer og en klasse som både vil og kan utvikle 

prosjektet. Oppstarten av ENSI 3 etterlater likevel mange spørsmål om i hvor stor grad 

prosjektet er forankret i skolen. Det er bl.a. ikke opprettet en egen planleggingsgruppe for 

prosjektet, skolen har ingen plan for skoleutvikling, og ENSI 3 er heller ikke inne i skolens 

årsplan.   

 

Halsen skole er en relativt stor 1-7 skole, med 302 elever, 169 elever på småskoletrinnet 

og 133 elever på mellomtrinnet. Fra Halsen har vi mottatt svar på spørreskjemaet fra rektor 

og fra en lærer. Prosjektet startet opp høsten 1998. Vi har ikke svar på når det er tenkt 

avsluttet. 

 

Internt samarbeid og skoleutvikling 

ENSI 3 har i følge rektor blitt introdusert ved at den kommunale prosjektlederen tok opp 

saken i personalforum. Her ble det også formelt vedtatt å delta i prosjektet. Det ble nedsatt 

en intern planleggingsgruppe bare bestående av lærere. Denne gruppen møtes ofte for å 
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følge opp prosjektet. Det er imidlertid ikke utarbeidet et skriftlig mandat for 

planleggingsgruppen. 

 

Flere lærere deltar i prosjektet, og to klasser er involvert i gjennomføringen. Rektor svarer 

at rengjøringspersonalet (”mye”) og vaktmester (”middels”) er involvert i det praktiske 

arbeidet. I undervisningssituasjonen er de samme to grupper involvert i litt mindre grad.  

Læreren som har sendt inn svar, nevner de samme to gruppene i det praktiske arbeidet, 

men i litt mindre grad. Læreren nevner bare rengjøringspersonale i 

undervisningssammenheng (”lite”).  

 

Vedkommende lærer introduserte ENSI ved klassesamtale om innemiljø og ressursbruk, 

noe som førte til et klassemøte om prosjektet. Læreren mener da at elevene har i en viss 

grad (”en del”) vært med på å planlegge prosjektet. Læreren mener det har blitt endring 

både i egen undervisning og i elevenes deltaking i undervisning, men ikke i elevenes 

deltaking i samarbeidsfora. Hun/han mener imidlertid at deltakelsen i ENSI har ført til at 

elevene er blitt mer engasjert i miljøspørsmål. 

 

Læreren møter ikke i et nytt samarbeidsforum som en følge av ENSI. Om deltakelsen i 

prosjektet har i noen grad har endret lærerens praksis er uklart. Svarene på spørsmålene 

som omhandler dette er "ja" og "vet ikke". 

 

Etter rektors oppfatning har ikke prosjektet ført til organisatoriske endringer. Det 

understrekes imidlertid at det er opprettet et samarbeidsforum mellom klasser, elever og 

renholdspersonalet. 

 

ENSI er inne i skolens årsplan. Det har også skjedd en økning i de tverrfaglige prosjektene 

som inngår i årsplanen. Samtidig registrerer rektor at flere lærere er involvert i tverrfaglige 

prosjekter ut over ENSI. På den annen side tyder svarene på at antall lærere som er 

involvert i selve miljøundervisningen ikke har øket. 

 

Eksternt samarbeid og skoleutvikling 

I følge rektor har Halsen skole tidligere jobbet med miljøprosjektene MEIS og Lære med 

skogen. Skolen har også hatt satsing på lokale miljøprosjekter inkludert blant annet ENØK. 

Skolen har hatt kontakt med eksterne samarbeidspartnere ”noen ganger” både i 
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miljøundervisning og annen undervisning.  Læreren har vært med på de nevnte 

miljøundervisningsprosjekter, men har ikke benyttet eksterne ressurser. Med hensyn til 

ENSI 3, har skolen hatt kontakt med skolekontoret og ENSI-nettverket. Elevene har ikke 

hatt ekstern kontakt både i følge rektor og lærer. Rektor har ikke prioritert 

samfunnskontakt og nettverksbygging. Læreren prioriterer samfunnskontakt til 4 av 6 og 

nettverksbygging til 1 av 6. Elevenes og skolens eksterne kontakt har ikke øket som en 

følge av ENSI. Skolen er ikke tilknyttet Internett. I følge læreren har kommunen en plan 

for LA21, og skolens ENSI-prosjekt er en del av den. 

 

Vurdering av situasjonen ved Halsen skole 

Halsen skole har deltatt i flere nasjonale og lokale miljøprosjekter. Denne erfaringen viser 

seg også i ENSI-prosjektet, hvor prosjektet internt allerede synes å være godt etablert. Ut 

fra tilgjengelige data, stiller vi likevel spørsmål til to hovedområder: Skolen benytter i dag 

få eksterne samhandlingspartnere. Finnes det konkrete planer for videreutvikling på dette 

feltet? Hva er forholdet mellom prosjektet og den skolebaserte utviklingen? Finnes det 

noen prosedyrer ved skolen som sikrer denne sammenhengen?  

 

 

 

 

Levanger kommune 

 

Reithaug skole er en 1-10 skole med ca. 200 elever, 80 elever på småskoletrinnet, 54 

elever på mellomtrinnet og 63 elever på ungdomstrinnet. Fra Reithaug skole har vi mottatt 

svar på spørreskjemaet fra rektor og to lærere. Prosjektet startet opp høsten 1999, og ved 

underveisvurderingen antydes det med noe usikkerhet at det skal avsluttes våren 2000. 

 

Internt samarbeid og skoleutvikling 

ENSI 3 ble i følge rektor  introdusert ved at rektor selv tok opp saken i personalforum og i 

en plangruppe bestående av teamledere, rektor og inspektør. Prosjektet er ikke formelt 

vedtatt. To lærere danner en egen planleggingsgruppe. Alle lærerne skal delta i ENSI, og 

nesten alle klassene er involvert.  
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Enkelte lærere bruker ENSI i undervisningen. I følge rektor er rengjøringspersonalet, 

vaktmester, samarbeidsutvalg, foreldregrupper og FAU alle involvert i det praktiske 

arbeidet, alle i ”middels” grad. I undervisningssituasjonen er bare vaktmester og 

foreldregrupper involvert (”lite”).  

 

To lærere har sendt inn svar. De har ikke samme oppfatning av deltakelsen fra de ulike 

gruppene i skolesamfunnet.  Med hensyn til det praktiske arbeidet mener ingen av de to at 

samarbeidsutvalg og FAU er involvert. Vektingen er noe forskjellig, og det er klart at den 

ene av lærerne har hatt nær kontakt med foreldregrupper (”mye”). I undervisnings-

situasjonen har den ene læreren hatt rengjøringspersonale, vaktmester og FAU inne i liten 

grad og foreldregrupper i middels grad. Den andre har hatt de nevnte grupper inne i liten 

grad. Begge lærere nevner at andre har vært inne i undervisningen, men spesifiserer ikke 

dette. Begge lærere introduserte ENSI i undervisningssituasjonen ved å fokusere på 

energibruk i hverdagen. Den ene knytter det til arbeid med tilsvarende tiltak. Dette har 

også hjemmene vært villige til å delta i. 

 

Den ene av lærerne mener at elevene har vært med på å planlegge prosjektet (”litt”), mens 

den andre mener at de ikke har det. Den ene av lærerne mener at det har blitt endring i 

egen undervisning og i elevenes deltaking i undervisning, den andre mener at så ikke er 

tilfelle.  

 

Lærerne er av den oppfatning at elevengasjementet har øket. Ingen av de to mener at 

elevene møter i nye samarbeidsfora. 

 

Ingen av lærerne møter i nye samarbeidsfora som en følge av ENSI. Begge er imidlertid 

tydelige på at innholdet/vektingen i det etablerte teamarbeidet er noe endret: 

Teamene legger mer vekt på miljødiskusjoner og fokuserer mer på uteskole enn 
tidligere.  
Og 
Teamene behandler inneklimatiltak og vurderer fortløpende det som skjer. 

 

Etter rektors oppfatning har ikke deltakelsen i ENSI ført til noen organisatoriske endringer 

ved skolen. Ut fra besvarelsene er det også uklart om antall tverrfaglige prosjekter ved 

skolen har øket. Rektor er imidlertid klar på at flere lærere nå er involvert i 

miljøundervisningen og i tverrfaglige prosjekter ut over ENSI. 
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Eksternt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen har, i følge rektor, tidligere arbeidet med miljøprosjektene Lære med skogen og 

Globe, og har hatt lokale miljøprosjekter som satsingsområde. Dette innebærer blant annet 

ENØK. Skolen har ”sjelden” hatt ekstern kontakt i miljøundervisning og ”ofte” i annen 

undervisning. To lærere har sendt inn svar. Begge lærerne har vært involvert i de nevnte 

miljøprosjektene, og de har begge benyttet eksterne samarbeidspartnere ”noen ganger”. I 

annen undervisning har den ene benyttet eksterne partnere ”sjelden”, mens den andre ikke 

har benyttet slike.  

 

I ENSI-sammenheng har skolen bare benyttet teknisk etat. Lærerne nevner i tillegg SU-

kontor, helsetjenesten og miljøavdelingen hos fylkesmannen, foruten ENØK-senteret blant 

kompetanseinstitusjonene. Den ene læreren har de eksterne partnerne ”sjelden” inne i 

undervisningen, den andre aldri. Rektor prioriterer samfunnskontakt og nettverksbygging 

til 6 av 6. Lærerne prioriterer samfunnskontakt til 6 og 4 av 6 og nettverksbygging til 5 og 

6. Ingen av lærerne synes det har blitt mer ekstern kontakt for elever og skole. Skolen har 

rimelig bra dekning med PC-er med Internett, men bruker ikke dette i ENSI-sammenheng. 

Kommunen har LA 21, men skolen er ikke en del av dette i følge rektor og lærere. 

 

 

Vurdering av situasjonen ved Reithaug skole 

Også Reithaug skole synes å være erfaren mht. miljøprosjekter. Data tyder også på at 

skolen arbeider bevisst og systematisk med miljødelen av ENSI 3-prosjektet, og at dette 

prosjektet har vært med på å videreutvikle samarbeidet med foresatte. Vi er imidlertid 

usikre på - mangler data - i hvilken grad de andre gruppene internt i skolesamfunnet 

opplever seg som reelle innspillere/deltakere. Videre har vi en usikkerhet knyttet til den 

erfaringslæring som skjer ut over miljødelen av prosjektet. Ut fra den høye prioriteringen 

av samfunnskontakt og nettverksbygging hos rektor og lærere skulle det være et stort 

potENSIale for å videreutvikle det eksterne samarbeidet.  

 

Vinne skole er en 1-7 skole med 211 elever, 116 elever på småskoletrinnet og 95 elever på 

mellomtrinnet. Vi har mottatt svar på spørreskjemaet fra rektor og en lærer. ENSI 3 startet 

opp høsten 1999 og er ved underveisvurderingen planlagt avsluttet våren 2000. 
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Internt samarbeid og skoleutvikling 

Rektor presenterte ENSI 3 for personalforum og samarbeidsutvalg. Prosjektet ble formelt 

vedtatt i samarbeidsutvalget. Det ble ikke satt ned noen planleggingsgruppe. Flere lærere 

deltar i prosjektet, mens enkelte bruker det i undervisning. Tre klasser på mellomtrinnet er 

involvert i ENSI-aktiviteter.  

 

I følge rektor er rengjøringspersonale (”middels”), vaktmester (”mye”) og 

samarbeidsutvalg (”lite”) involvert i det praktiske arbeidet. Bare vaktmester er med i 

undervisnings-situasjonen  (”mye”).  

 

Læreren som har sendt inn svar mener at samtlige grupper som nevnes i spørreskjemaet er 

involvert, de fleste i liten grad, men vaktmester i sterk grad. I undervisningen er bare 

vaktmester involvert (”middels”). Læreren brukte en ekstern ressursperson fra ENØK-

senteret til å introdusere ENSI 3 for elevene.  

 

I følge læreren har elevene vært med på å planlegge prosjektet ("litt"). Det har imidlertid 

ikke ført til økt deltakelse fra elevene i selve undervisningen, eller i deltakelse i 

samarbeidsfora. Læreren oppfatter likevel at elevenes engasjement i miljøspørsmål har  

 

øket. Læreren møter ikke i nytt samarbeidsforum som en følge av ENSI, og ser heller ikke  

blitt endring i egen undervisning ut over ENSI. 

 

Etter rektors oppfatning har ikke ENSI ført til noen organisatoriske endringer internt i 

skolen. Antall tverrfaglige prosjekter synes heller ikke å ha øket. Rektor er imidlertid 

tydelig på at flere lærere er involvert i miljøundervisning og i tverrfaglige prosjekter enn 

tidligere.  

 

Eksternt samarbeid og skoleutvikling 

Skolen har i følge rektor tidligere arbeidet med miljøprosjektene MEIS og Lære med 

skogen. Vinne har hatt lokale miljøprosjekter som satsingsområde, men ikke med fokus på 

ENØK. Skolen har ”noen ganger” hatt ekstern kontakt i miljø- og annen undervisning. 

Læreren har bare vært med på Lære med skogen, og har benyttet eksterne partnere 

”sjelden”. Læreren har også benyttet eksterne partnere i annen undervisning, og da litt 

hyppigere (”noen ganger”). Med hensyn til ENSI 3 betyr dette teknisk etat og 
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skolekontoret, foruten kompetanseinstitusjonen ENØK-senteret. De eksterne 

samarbeidspartnerne har ”sjelden” vært inne i undervisningen. Læreren mener at det har 

blitt litt mer ekstern kontakt for elevene. Skolen har en maskin tilkoblet Internett, som også 

er i bruk i ENSI. Kommunen har en plan for Lokal Agenda 21, men skolen er ikke en del 

av dette i følge rektor og lærer. 

 

Vurdering av situasjonen ved Vinne skole 

Vinne skole har flere erfaringer med miljøprosjekter. Skolen har nettopp startet ENSI 3-

prosjektet, og står derfor overfor oppstartsutfordringene i et prosjekt. Med basis i våre data 

er dette noen av de viktigste spørsmålene skolen bør stille seg i ENSI 3-sammenheng. 

Hvordan beholde og videreutvikle engasjement hos alle gruppene internt i skolen? Kan det 

på nytt være hensiktsmessig for skolens ledelse å gå gjennom mandat og forpliktelser for 

deltakelse i ENSI 3, og på denne basis på nytt vurdere organiseringen av prosjektet? Ut fra 

våre data har skolen ingen plangruppe. Vi ser heller ingen prosedyrer som kobler sammen 

skolens ledelse og prosjektet. 

 

 

 

4.2 Drøfting av skoleutvikling 
 

I dette delkapittelet gjennomgår vi de resultater vi får ved en gjennomgang av alle skolene 

som har deltatt i evalueringens fase 1. Vi legger vekt på skoleutviklingsaspektet og i 

hvilken grad skolene har utviklet det interne og eksterne samarbeidet som resultat av ENSI 

3. 

 

4.2.1 Eksternt samarbeid 
 

OECD har et overordnet mål om at ENSI skal være et redskap til å skape skoleutvikling 

ved å knytte dette til miljøundervisning. ENSI 3 vektlegger blant annet målet om øket 

kontaktflate med eksterne samarbeidspartnere, og ber skolene å initiere en prosjektplan 

som viser hvordan eksterne samarbeidspartnere skal involveres. Det er ikke urimelig å 

knytte miljøarbeidet som er rettet utad til bruken av IKT (beskrivelesen av ENSI 3/MEIS 

nevner spesielt Internettsider og e-post). Departementet ønsker også at de tiltak som settes 
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i gang skal knyttes til Lokal Agenda 21 (heretter LA21). Departementets rammer for 

prosjektet vektlegger ulike typer eksternt samarbeid: 

1. Samarbeid mellom skolen og lokale etater, det vil si lokal forvaltning. 

2. Samarbeid mellom skolen og organisasjoner. 

3. Samarbeid mellom skoler og kompetanseinstitusjoner og/eller 

lærerutdanningsinstitusjoner. Energibransjen er spesielt nevnt blant de lokale 

kompetanseinstitusjonene. 

4. Samarbeid mellom skoler i ENSI-nettverket. 

 

Likheter og forskjeller mellom skoler. 

Et av de sentrale målene med ENSI 3 er at miljøundervisning skal bidra til skoleutvikling, 

altså endring. Det er vanskelig å spore slike omfattende endringer i praksisen med kontakt 

med eksterne samarbeidspartnere. Noe av grunnen til dette må ligge i det faktum at skolene 

har mye lik erfaringsbakgrunn. Av de 13 skolene er det bare Sula videregående skole som 

ikke tidligere har jobbet med miljøundervisningsprosjekter. Noen skoler har langt bredere 

erfaring enn andre. Det er bare Sula og Hegra skole som ikke har erfaring med ENØK-

relatert undervisning, enten dette har skjedd gjennom MEIS eller lokalorienterte satsinger 

på ENØK. Derfor har det nok falt skolene lett å knytte seg til ENSI 3 med satsing på 

klimaovervåkning som en viktig bestanddel.  

 

Langt de fleste skoler og de lærere som har sendt inn svar har erfaring fra kontakt med 

eksterne partnere i miljøundervisning og/eller annen undervisning. Det er bare tre lærere 

som ikke tidligere har hatt ekstern kontakt. Derfor er det ikke unaturlig at de fleste lærere 

vurderer at ENSI 3 ikke har gitt mer ekstern kontakt for elev og skole. En av forklaringene 

må ligge i at for mange læreres tilfelle er den eksterne kontakten på institusjons- og 

lærernivå. Langt de fleste svarer at elevene er ”aldri” eller ”sjelden” i kontakt med 

samarbeidspartnerne. 

 

Hvis vi ser på ulike typer samarbeid, så er det særlig to som er solid dokumentert. Det er 

samarbeid mellom skole og de lokale etater, så som skolekontor, helse- og sosialetat og 

teknisk etat. ENØK-senteret er den eneste kompetanseinstitusjonen som er nevnt. Til 

gjengjeld samarbeider nesten alle skolene med et slikt senter. Lærerutdanningsinstitusjoner 

er nevnt særskilt i rammene fra departementet. Det er en skole som har hatt samarbeid med 

en lærerutdanningsinstitusjon tidligere (Høgskolen i Nord-Trøndelag), men ingen skole har 
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slikt samarbeid i forbindelse med ENSI 3 ved underveisvurderingen. Noen få lærere og 

rektorer nevner samarbeid med organisasjoner, men har ikke spesifisert hvilke. Med 

hensyn til samarbeid mellom skoler i ENSI-nettverket er det bare et fåtall skoler som har 

slik kontakt på institusjonsnivå. Det er ikke spor etter kontakt mellom elever på 

forskjellige skoler. 

 

Noen lærere vurderer at det har skjedd endringer. Dette gjelder selvfølgelig de lærere som 

ikke tidligere har nyttet eksterne ressurser i undervisningssammenheng, og hvor prosjektet 

er godt i gang.  Det gjelder også Nesheim skole, som har bred erfaring med miljøprosjekter 

og har erfaring fra bruk av eksterne partnere. Her vurderer den ene av de to lærerne 

endringen til ”mye mer” og den andre ”noe mer”. Både rektor og lærerene på denne skolen 

vurderer da også samfunnskontakten som høyt prioritert, og høyere enn gjennomsnittet for 

undersøkelsen. 

 

Dette betyr at ENSI 3 stort sett ikke har ført til store endringer med hensyn til den eksterne 

kontakten, men vi registrerer flere lærere som mener den har blitt bedre. Derfor er det ikke 

urimelig å hevde at ENSI 3 sementerer gode vaner til ekstern kontakt og sørger for at den 

blir mer systematisk, da den inngår i et prosjekt som har faste rammer. Det som imidlertid 

ikke har kommet langt nok er kontakten mellom de eksterne partnerne og elevene. 

 

 

Internett er tenkt som et redskap til å styrke nettverksbyggingen innen ENSI 3, og å styrke 

den eksterne kontakten. Så er ikke tilfelle. Bare tre skoler, Sula, Lånke og Vinne, bruker 

Internett i ENSI-sammenheng. Her bør det nevnes at på Lånke er det ENSI som har ført til 

at man har startet med bruk av Internett. Det er også en tendens til at nettverksdannelse er 

en av de drivkreftene til å delta som er vurdert lavest. 

 

Det er også en målsetting om å knytte ENSI 3 til andre lokale tiltak i forbindelse med 

Lokal Agenda 21. Dette ser bare ut til unntaksvis å være tilfelle, da bare fire skoler ser at 

de har en slik tilknytning. En nøye gjennomgang av svarene viser også at det ved noen 

tilfeller er en viss usikkerhet mellom de ulike respondentene på samme skole om det finnes 

en LA 21 plan i kommunen, og flere svarer ”vet ikke”. Dette styrker antakelsen om at 

tilknytningen er svak.   
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4.2.2 Internt samarbeid 
 

En viktig del av ENSIs funksjon som redskap til å skape skoleutvikling knyttet  til 

miljøundervisning, ligger på internt nivå. I departementets rammer for prosjektet 

understrekes det at prosjektene skal: 

 Inneholde tiltak på personnivå og strukturnivå.  
Inneholde tiltak som bidrar til endringer i organisasjons- og  

  samarbeidsformer på skolen og til endringer i klasseromspraksis 
 

Med bakgrunn i dette har departementet kommet med en anbefaling om at dette oppnås 

ved at hele skolesamfunnet involveres i det interne samarbeidet på den enkelte skole. 

Departementet framhever spesielt driftspersonell, rengjøringspersonell, lærere og elever, 

foruten vernetjenesten på skolen.  Det er derfor viktig å avklare hvem som er involvert i 

planlegging, den praktiske gjennomføring og i selve undervisningssituasjonen. 

 

Likheter og forskjeller mellom skoler. 

ENSI 3 skal altså fungere som redskap for skoleutvikling i retning av å involvere hele 

skolesamfunnet i det interne samarbeidet. Dette må forstås til ikke bare å gjelde 

planlegging av ENSI 3, men også gjennomføring og undervisning. 

 

Av de 13 skoler som har sendt inn svar på spørreskjemaene er det i 10 av tilfellene rektor 

som har introdusert ENSI for skolen, hvorav på en skole sammen med en lærer. Ved en 

skole er det vaktmester og inspektør som introduserer ENSI (Roligheden skole). I de fleste 

tilfeller (9 skoler) har ENSI blitt introdusert for personalforum. Noen skoler, slik som 

Nesheim skole og Sula videregåande skole, har tatt opp prosjektet på bredere basis. I de 

fleste tilfeller (10 av 13) har man også vedtatt formelt å gå inn i prosjektet, og i de fleste 

tilfeller ble dette vedtatt på det samme personalforumet. Dette betyr at saksgangen har vært 

som man kan forvente den.  

 

Man ser klare tegn til at en bred og aktiv deltakelse i prosjektet i planleggingsgruppene 

som blir nedsatt. På de skolene som nedsetter en slik gruppe, har hoveddelen deltakelse fra 

andre enn lærere. I syv av tilfellene er renholdspersonale og/eller vaktmester representert. I 

prosjektgrupper som er tilknyttet gjennomføringsfasen ser det ut til at gruppen av ikke-

lærere er noe svakere representert enn i planleggingsfasen. 
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I det praktiske arbeidet på skolen er det spesifikt nevnt rengjøringspersonale, vaktmester, 

samarbeidsutvalg, foreldregrupper og FAU. Av disse gruppene av ikke-lærere står de to 

første i særklasse.I ENSI 3 sammenheng blir vaktmester involvert oftest og i størst omfang. 

Like klart nest mest involvert er rengjøringspersonalet, som også gjennomsnittlig er 

involvert i noe mindre omfang. Andre grupper er bare unntaksvis med i det praktiske 

arbeidet, samarbeidsutvalget mest av disse gruppene. I gjennomsnitt vurderer rektor 

omfanget av samarbeidet høyere enn lærerne. 

 

De samme gruppene er nevnt i forbindelse med undervisningssituasjonen. Det er en meget 

tydelig tendens til at disse gruppene er langt mindre involvert i undervisningen enn i det 

praktiske arbeidet. Det er stort sett vaktmester og rengjøringspersonalet som er trukket inn 

i undervisningen og da i middels eller liten grad. 

 

Undervisning er et felt hvor elevene møter noen av virkningene av endringer i det interne 

samarbeidet. Et annet felt hvor vi kunne vente endringer, er elevenes egen deltakelse i det 

interne samarbeidet. Elevene sitter bare unntaksvis i planleggingsgruppene av ENSI 3. 

Bare fem respondenter sier at elevene har vært med i planleggingen i en viss grad eller 

bedre. Med hensyn til deltakelse i formelle grupper ser rektorene at dette skjer i langt 

hyppigere grad enn lærerne. Mens 7 av 13 rektorer mener at dette skjer, mener 17 av 17 

lærere at dette ikke skjer. Dette kan tyde på at enten så rektor drøfter ENSI med elever i 

andre fora enn de hvor lærerne er til stede, eller så er en tendens til at rektorene ser et 

sterkere samarbeid enn det som virkelig foregår sett fra praksisfeltet. Bare om lag en 

tredjedel av rektorer og lærere svarer at de møter i nye samarbeidsfora pga. ENSI 3. 

 

 

4.3 Konklusjon: Noen hovedtendenser 
 

I dette delkapittelet av underveisvurderingen vil vi presentere og vurdere noen av de 

hovedtendenser som kan leses ut av skolenes tilbakemelding og i forhold til de 

problemstillinger som skulle belyses i fase 1 (vedlegg 1).  

 

Vedrørende deltakelse i ENSI, var det i de fleste tilfelle rektor som tok opp spørsmålet på 

bakgrunn av henvendelse fra SU/skolekontoret. Det var oftest i personalforum hvor den 
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formelle beslutningen om å delta. FAU ble også involvert, men samarbeidsutvalget er også 

forespurt på noen få skoler. 

 

De fleste skoler opprettet en egen plangruppe (9 av 13), og i 7 av disse var vaktmester 

og/eller rengjøringspersonale involvert. Men når det gjaldt styringsgruppene for 

gjennomføringen av prosjektet, var det bare 4 skoler som hadde blandet prosjektteam med 

deltakelse av ikke-lærere. Dette kan bety at lærerne gjennomførte prosjektet uavhengig av 

teknisk personale. 

 

Når det gjelder hvor mange klasser som deltar, er det fem skoler, fortrinnsvis mindre 

grunnskoler, som svarer at alle klasser er involvert. Bare to skoler svarer at ”alle lærerne” 

bruker ENSI i undervisningen. For de øvrige skolene, gjelder prosjektet kun for enkelte 

klasser.   

 

Av de 17 lærerskjemaene, er det fem som sier at elevene har vært en del eller mye med i 

planleggingen av ENSI. I de fleste klasser bruker elevene mindre enn 1 t. pr. uke til ENSI- 

arbeid. Og elevene bruker stort sett ikke Internett i forbindelse med ENSI: bare 3 av 17 

lærere sier at de gjør det.  

 

Når det gjelder tidligere erfaringer med miljøprosjekter, later det til at alle skolene - med 

unntak av én - har bred erfaring i dette. Dette gjelder både de større miljølæreprosjektene 

som er utarbeidet sentralt og mer lokale prosjekter. De fleste skolene og lærerne har også 

benyttet seg av eksterne samarbeidspartnere tidligere, både i miljøprosjekter og i annen 

undervisning. 

  

Internt samarbeid med ikke-lærere i forbindelse med ENSI gjelder særlig praktiske 

arbeidet i følge svarene fra rektor og lærere. Rektor har imidlertid en tendens til å mene at 

det er mer samarbeid enn det lærerne uttrykker. Men både rektor og lærere er enige i at det 

er relativt lite samarbeid mellom lærerne og teknisk personale i undervisningssituasjonen 

rundt ENSI. 

 

Når det gjelder samarbeid med institusjoner utenfor skolen, skjer mesteparten av kontakten 

med et ENØK-senter eller teknisk etat, i meget liten grad med organisasjoner eller 

næringsliv, og aldri med høyskoler. Det er også beskjedent i hvilken grad disse 
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institusjonene er involvert i undervisningen og i kontakt med elevene. Skolenes ENSI-

prosjekt er i få tilfeller integrert i den kommunale LA-21, i den grad kommunene har en 

uttalt LA-21. 

 

Når det gjelder satsingsområdene, hva de virkelig gjennomfører på skolene, synes ”bedring 

av innemiljø” å være noe viktigere enn ”energi-sparing” både for lærere og rektor. Lærerne 

fører også opp ”andre satsingsområder” som viktige.  

 

Satsingsområdene må sees i sammenheng med motivasjonen for å delta i ENSI. Det er 

både likheter og forskjeller mellom hvordan rektor og lærere vekter grunnene til 

deltakelse, som svarstatistikken viser: 

 

Tabell 3: Motivasjonsgrunner for å delta i ENSI . 

 (maksimum poeng = 100) 

                rektor     lærere 

Økonomi 68 62 

Bedre innemiljø 72 81 

Bærekraftig utvikling 50 69 

Mer interessant undervisning 78 58 

Utvikling av undervisning 55 52 

Samfunnskontakt 61 58 

Nettverk 49 44 

Skoleutvikling 69 53 

Annet 0 14 

 

Innemiljø skiller seg ut som viktigste motivasjonsfaktor, mens både økonomi, mer 

interessant undervisning, skoleutvikling, samfunnskontakt, utvikling av undervisning, får 

relativt høy skår, dvs. 50-70% av mulige poeng. Hvis det er noen forskjell mellom rektors 

og læreres motivasjon for ENSI, måtte det være at rektor setter ”økonomi”, ”mer 

interessant undervisning” og ”skoleutvikling” noe høyere enn lærerne. Det ser ut til at 

lærerne har vurdert ”innemiljø” og ”bærekraftig utvikling” høyere enn rektor, og har 

nettverk- og skoleutvikling som minst viktig.  
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I alt later det til at de fleste skolene og lærerne som har besvart skjemaene, er relativt 

erfarne når det gjelder miljøprosjekter, kontakter med interne og eksterne 

personer/institusjoner.  

 

Når det gjelder effekten av ENSI, tyder svarene i punktet ”underveisvurdering” i 

skjemaene på at det har vært en endring, om enn beskjeden, som resultat av ENSI-

prosjektet:   

 

 

 

 

Tabell 4: Lærernes vurdering av endringer som følge av ENSI 

                                     ja   nei 

Har det blitt endring av din egen undervisning ut over ENSI?   6 11 

Har det blitt endring av elevenes deltakelse i undervisningen?   7 10 

Har ENSI ført til at elevene har fått mer kontakt med eksterne etater ut over ENSI?   4 13 

Har ENSI ført til at skolen har fått mer kontakt med eksterne etater ut over ENSI?   5 12 

Har ENSI ført til at elevene er blitt mer engasjert i miljøproblematikk? 11   6 

 

 

Med unntak av spørsmålet om elevene er blitt mer engasjert i miljøproblematikk, hvilket 

de aller fleste mener, viser en samlet vurdering av spørsmålene at for over halvparten 

skolene, har ENSI ikke ført til noen vesentlig endring. I henhold til rektorene, er det få av 

skolene som rapporterer om organisatoriske endringer, få som har nye samarbeidsfora, få 

som har fått tverrfaglige prosjekter i årsplanene som resultat av ENSI. Omlag halvparten 

av rektorene hevder at det nå er flere lærere som er involvert i miljøundervisning og i 

tverrfaglige prosjekter ut over ENSI.  

 

Skjemaene fra lærerne kan tyde på at det for selve ENSI-prosjektet også er noe begrenset 

hvor mye endring dette har ført til for elevenes vedkommende. Under halvparten av 

lærerne mener at det har skjedd en endring i elevenes deltakelse i undervisningen. Under 

halvparten av lærerne mener at det har skjedd en endring i egen undervisning eller at 

elevene eller skolen har fått mer kontakt eksternt ut over ENSI. 
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Dette kan tyde på at den begrensede endring som har funnet sted i miljøprosjektet, har hatt 

liten ringvirkning på andre sider av skolens organisering eller undervisning. En annen 

faktor som understreker dette, er den begrepsforvirringen som flere lærere og rektorer har 

uttrykt vedrørende MEIS og ENSI både ved intervju og gjennom svarskjemaene. Mens 

MEIS er det konkrete miljøundervisningsprosjektet som handler om energi- og 

innemiljøklima, dreier ENSI-prosjektet seg om miljø og skoleutvikling, dvs. MEIS skal 

fungere som et redskap for skoleutvikling. Denne begrepsforvirringen kan tyde på, på 

samme måte som svarskjemaene, at noen rektorer/lærere tror de kun holder på med MEIS, 

og at m.a.o. skoleutviklingsaspektet er lite bevisst.   

 

Spørreskjemaene og besvarelsene i underveisvurderingen er også noe uklare på dette 

skillet mellom MEIS og ENSI, slik at det neste rapportskjemaet vil sikte mot å skille 

grundigere på de ulike sidene av prosjektet. Det må også arbeides videre med hva de 

enkelte rektorer/lærere faktisk mener med ”noe” og ”mye” gjennom en dybdeundersøkelse, 

d.v.s. en bedre kvantifisering og spesifisering av aktivitetene. Dette skal skje gjennom 

intervju og ved analyse av skolenes egen dokumentasjon av ENSI-prosjektet. 
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5. METODE I SLUTTEVALUERINGEN 

 

 

5.1 Innledning 
 

I kap. 3 ble det redegjort for de strategier og metoder som ble brukt for å registrere før-

situasjonen på skolene før prosjektet startet, samt de endringer og tendenser som forelå på 

det tidlige tidspunktet august 1999. Da hadde noen skoler holdt på med ENSI-

implementeringen i opptil ett år, mens andre ikke var kommet lengre enn planstadiet. Den 

andre fasen av evalueringen fokuserer på de endringer som skjedde på grunn av ENSI fra 

og med august 1999 og fram til ca. januar 2001, men søker også å avdekke de prosesser 

som skolene har vært gjennom. Noen intervjuer ble foretatt våren 2001, det siste i juni 

2001 (Reithaug).  

 

 

5.1.1 Strategier 
 

En av konklusjonene etter evalueringen i fase 1 var at skolenes holdning til ENSI var 

ganske forskjellig. Flere skoler hadde problemer med rapportering, og andre skoler meldte 

seg ut av prosjektet. Man fikk en situasjon med noen ”elite-skoler” og noen ”drop-outs”. 

Problematikken i forhold til evalueringens formål, var at det gikk ikke an å behandle 

skolene over ett, da deres situasjon var så vidt forskjellig.  

 

Det ble også klart at skolenes oppfatning av begrepene miljøundervisning og 

skoleutvikling, kunne variere ganske mye. Tilsvarende kunne det være at skolens 

implementering av MEIS i forhold til skoleutviklingsaspektet, faktisk var underordnet 

andre redskaper og metoder skolen brukte i sin bestrebelse på å få igang skoleutvikling. 

Derfor ble det tidlig klart at MEIS-arbeidet som sådant kunne være underordnet i forhold 

til andre skoleutviklingsrettede prosjekter på skolen. Hele bildet av ENSI som et 

skoleutviklingsprosjekt ble derfor etter den første rapportfasen adskillig mer komplekst og 

variert enn først forventet. Den andre fasen av evalueringen og rapportering ble derfor 

annerledes enn den første, ved at det ble lagt mindre vekt på selve rapporteringen (d.v.s. 

som statistisk materiale) og mer vekt på intervju og møter for å avklare prosesser og 
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tendenser mer enn kvantitative resultater. Skolenes tilbakemelding i den andre 

rapporteringen ble derfor brukt som grunnlag for en utvelgelse av enkeltskoler for nærmere 

undersøkelser gjennom besøk og intervju. 

 

 

5.1.2 Oversikt over metodebruk 
 

KUFs formål med prosjektet var å initiere varige endringer i skolens organisering og 

adferd, d.v.s.ENSI skulle føre til praktiske endringer i skolens organisering og den 

konkrete undervisning. KUF satte som betingelse for deltakelse i ENSI-prosjektet at det 

skulle foregå en rapportering fra deltakende fylker til departementet. Derfor ble 

forskergruppens mandat ikke bare å evaluere resultatene, men også å gå inn med 

aksjonsforskning for å bistå skolene i deres endringsprosess. 

 

Det ble derfor viktig med tre forskjellige metoder i denne fasen: 

a)  Forskernes deltakelse på forskjellige kurs- og konferanser og arbeidsseminarer hvor 

skoleutvikling og ENSI var tema, og hvor representanter fra deltakende skoler og 

involverte etater var med. 

b) Skriftlig separate spørreskjemaer til 1) rektor, 2) styringsgruppa og 3) enkeltlærere 

for å klarlegge de forskjelliges intensjoner og oppfatning av resultater. Disse 

rapportskjemaene skulle samtidig formuleres slik at de skulle bidra til en 

selvevaluering. 

 

På bakgrunn av denne rapporteringen, skulle det foretas et utvalg av skoler som skulle 

gjennomføre: 

c)  samtaler og intervju med ledelse og lærere,  

 

 

 

 

 

5.2 Prosjektdeltakelse og besvarelser 
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I fase 1 var det i utgangspunktet 22 påmeldte skoler. Av disse meldte 5 avbud relativt 

raskt. 13 skoler besvarte rapporteringskjemaet (sendt ut juni 1999), mens to skoler aldri 

besvarte skjemaet og to skoler sendte inn noe seinere. 

I fase 2 ble det sendt ut rapporteringsskjema til 16 skoler (sendt ut mai 2000). Av disse 

besvarte syv skoler skjemaet. Av de resterende ni skolene svarte to i brevs form at de 

hadde avsluttet ENSI-prosjektet (men påpekte at de fortsatte med MEIS!), en skole var 

nedlagt. To skoler hevdet at de hadde sendt skjemaet (men de ble aldri registrert mottatt 

ved høgskolen), og fire ga etter flere telefonpurringer likevel ingen respons. 

 

 

5.3 Arbeidsseminarer, konferanser og møter med skolene 
 

Forskergruppen deltok på flølgende arbeidsseminarer og konferanser hvor representanter 

fra flere av skolene var tilstede: 

- Nov. 1999: Sanner Hotell, Gran på Hadeland: Internasjonal ENSI-konferanse 

- Mars 2000: Molde hotell, Molde. ENSI-konferanse for skolene i Møre og Romsdal 

- Mai 2000: SU-kontoret Arendal: ENSI-konferanse for skolene i Aust-Agder 

- Mai 2000: møter med prosjektleder og enkeltskoler i Møre og Romsdal. 

- Nytt ENSI-seminar på Sanner hotell 

- Aust-Agder 2000 

- Sør-Trøndelag 2000 

- Aust-Agder 2001 

- Sør-Trøndelag 2001 

- Div. møter med KUF og den nasjonale styringsgruppa 
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6 ENSI 3 I MØRE OG ROMSDAL  

 

6.1 Presentasjon av fylkeskommunen 
 

Møre- og Romsdal fylkeskommune (fra http://miljolare.uib.no/ENSI/mr/mr.php) 

Utdanningsavdelinga valgte vinteren 98 ut de tre videregående skolene Smøla, Sula og 

Tingvoll, som deltakere i prosjektet. Skolene hadde på forhånd sagt seg interessert i å 

delta. En person på Utdanningsavdelinga ble sekretær for prosjektet. 

Utdanningsavdelingen engasjerte en person fra Ressurssenteret i Tingvoll som 

prosjektleder. Det ble stilt midler til disposisjon slik at han kunne støtte skolene i arbeidet 

deres, og til å samordne aktiviteten på fylkesnivået.  

 

Det ble også opprettet en prosjektgruppe med rektorene på de tre skolene, representanter 

fra Utdanningsavdelinga, Fylkeslegen, Bygg- og vedlikeholdsavdelingen, Arbeidstilsynet, 

sektorverneombudet og Opplysningskontoret for energi og miljø (OFE). Denne gruppen 

skulle samordne aktiviteten i tråd med de nasjonale målene for prosjektet. 

 

Av disse tre skolene ble Smøla videregående skole nedlagt og stengt pr. 1. august 2000, 

mens Sula ble nedlagt pr. 1. august 2001. Tingvoll ble i framlagt forslag til fylkesbudsjett 

foreslått nedlagt i 2000, men dette ble omgjort. Disse ”truslene” har etter rektorenes utsagn 

tatt mye tid og oppmerksomhet i de siste to årene, spesielt fra rektorene men også fra 

lærerne.  

 

 

6.2 Presentasjon og analyse av skolene 
 

 

6.2.1 SULA videregående skole 
 

Om skolen og deltakelse i ENSI  

Fra prosjektplanen fra 1998 (http://miljolare.uib.no/ENSI/sula/sula.pdf): 

Sula vidaregåande skole vart oppretta i 1986. Hovudbygget leiger skolen av Sula 
kommune. Dette er på om lag 600m2 og var ferdigstilt hausten 1987. Bygget er 
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bygd i vedlikehaldsfri teglstein, men grunna plassmangel har skolen sidan 1990 
hatt brakker som er samanbygde med skolen for å få nok klasserom. I tillegg leiger 
skolen rom i Sulahallen, der vi brukar fleire rom: Hudpleiesalong ca 90m 2 med 
tilhøyrande garderobe. Sulahallen vert og nytta til undervisninga i kroppsøving. I 
tillegg disponerer skolen eit rom med utstyr til alternativ trening. 
Sula vidaregåande skole er ein nisjeskole innan helse- og sosialfag med god fagleg 
kompetanse, trivsel og godt læringsmiljø. Skolen ligg i Langevåg i Sula kommune, 
nabokommunen til Ålesund. Vi har i år seks klasser og har utdanningstilbod innan 
grunnkurs helse- og sosialfag, vidaregåande kurs I og II innan omsorg og hudpleie.  
Skolen har i år i ca 80 elevar og 23 tilsette i 16,92 årsverk (administrasjon, 
reinhald og pedagogisk personale.) Skolen skulle etter utviklingsplanen også hatt 
Vk1 Miljø og vedlikehald. Denne klassa kom dessverre ikkje i gong grunna mangel 
på søkjarar. 
 

Deltakere og samarbeidspartnere 

Planleggingsgruppe ved skolen (som også hadde hovedansvaret for gjennomføringa av 

prosjektet), besto av:  

- 1 lærer som underviste i matematikk og edb. Vedkommende var også prosjektleder. 

- 1 lærer i naturfag som underviste på studieretningsfag helse- og sosialfag 

- 1 lærer som underviste i naturfag, matematikk, edb og underviste på studieretningsfag 

helse- og sosialfag 

- Verneombudet 

 

Rektor, som hadde det overordnede ansvaret for HMT ved skolen, deltok i referansegruppa 

for prosjektet i Møre og Romsdal sammen med rektorene ved Smøla og Tingvoll 

vidaregåande skoler, prosjektleder i fylket, representant fra fylkeslegen, 

sektorverneombudet, arbeidstilsynet, bygge- og vedlikeholdsavdelingen og 

utdanningsavdelingen. 

 

Handlingsplan: 

1. Energispareprogrammet med måling av temperatur og avlesing av brukt energi. 
Her er reinhaldar involvert i avlesing. Instrumenta er førebels plasserte slik at 
elevane ikkje kan lese av. Elevane på grunnkurs vil bruke dette i undervisninga i 
dei fag der dette er naturleg. Rettleiing utarbeidd av Einar Oterholm vil vere 
sentral. Undervisninga vil her strekkje seg over store deler av året, då dette i første 
rekkje er å observere over eit lenger tidsrom. Elevane vil vere sentrale i 
vurderingar av grunnar til avvik og eventuelle tiltak. 
2. MEIS programmet, der ein i første omgang vil satse på ei temaveke for heile 
skolen. Temaveka er lagt til veke 47 hausten 1998 og omfattar alle klasser. 
Ein vil satse på å få gjennomført målingar i alle rom der elevane oppheld seg. I 
tillegg er det nokre rom som er tilhaldsstad for lærarar der ein og ønskjer 
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målingar. noko som peikar seg ut der er kontorarbeisplassane til lærarane, 
administrasjon og andre tilsette. 
Som nemnt i innleiinga har Sula vidaregåande skole ein del tilbygg av brakker. 
Desse var førebels godkjende. Ein ynskjer at desse skal bli grundig undersøkte. 
3. Ved evaluering i veke 3 vil ein rullere planen og avgjere vidare handlingar på 
vårparten 
Resultata av målingane skal presenterast for alle involverte partar, dvs. alle elevar 
og tilsette ved skolen, skolutvalet, elevrådet, verneombod og HMT-ansvarleg, 
huseigar (Sula kommune), dei som driv skolen (Møre og Romsdal fylkeskommune 
v/Utdanningsavdelinga). Det er også ynskjeleg med ein presentasjon for 
miljøverneleiaren i Sula kommune og i lokalavisa. 

 

Bakgrunn for at Sula V.S. deltok i ENSI: 

Sula videregående skole hadde i flere tilfeller henvendt seg til Tingvoll Ressurssenter for å 

be om tjenester, bl.a. ved å gjennomføre inneklima-undersøkelser men da ikke som MEIS-

prosjekt. Sula ble derfor invitert av Tingvoll til å delta i ENSI i 1998. Sula hadde også en 

fagkrets som var relevant for ENSI i og med at de hadde yrkesrettede linjer med bl.a. Helse 

og Sosialfag. VK1-kurset på denne linjen valgte å gå inn på ENSI-prosjektet for å gjøre 

undervisningen mer interessant og skolen derved mer attraktiv. 

 

Skolen hadde i henhold til spørreskjema og intervju liten erfaring med 

miljøundervisningsprosjekter fra før, ut over at de hadde gjennomført en del inneklima-

målinger.  Skolen hadde en del vansker med kontinuiteten blant personalet, bl.a. pga. 

mange fødselspermisjoner (25%). 

 

Oppstart av ENSI: 

Det ble nedsatt en prosjektgruppe med vaktmester som prosjektleder, inspektør og tre 

lærere. Prosjektleder fra Ressurssenteret besøkte skolen to ganger og holdt opplegg for 

personalet:  

Et kurs for brukerne av data-programmet om registrering på MEIS-dataprogrammet, og en 

gang for alle tilsatte på skolen om hva en forstår med inneklima på skolene, foruten at 

prosjektansvarlig fikk eget kurs om registrering og bruk av dataprogrammet. 

 

Samtidig med at MEIS skulle gjennomføres, ble det erkjent at arbeidsmiljøet blant 

personalet var såpass anstrengt (personalet delte seg i subgrupper med liten eller ingen 

kommunikasjon) at ledelsen valgte å gjennomførte en kommunikasjonsprosjekt for hele 

personalet for å bedre arbeidsmiljøet (1999). Dette var vellykket og førte til en helt annen 
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grad av kommunikasjon og kontakt mellom samtlige av de ansatte. (intervju med rektor 

mars-00). 

 

Gjennomføringen: 

Samtlige lærere var med på beslutningen om ENSI og kartlegging av inneklima. Alle 

klassene gjennomførte noen CO2-målinger i klasserommet, og vaktmester foretok faste 

målinger av temperatur. Dette ble registrert og offentliggjort. Men det var få lærere som 

fulgte opp CO2-målingene i konkrete undervisningsopplegg.  Kun to lærere gjennomførte 

egne undervisningsopplegg hvor MEIS var i fokus. Den ene læreren gjennomførte MEIS 

som to ulike undervisningsopplegg, ett med kartlegging av inneklima i klasserom over tid 

og med rapport til rektor, og ett med inneklima som prosjekt-tema hvor de undersøkte 

barnehager og en barneskole. Prosjektgruppene leverte rapporter til de undersøkte 

institusjonene. 

 

Den andre læreren gjennomførte tverrfaglig (hygiene, matte, data og naturfag) prosjekt 

med to grunnkursklasser over fem uker (det var tre lærere involvert). De to klassene 

gjennomførte tre prosjekt: Inneklima i bestemte lokaler på ungdomsskolen, Inneklima på et 

sykehjem, og Hva skjer med husholdningsavfallet. 

 

Resultater: 

Bortsett fra en av prosjektgruppene, klarte alle å levere rapporter som ble meget godt 

mottatt av de institusjonene de hadde undersøkt. Som framgår av ovenstående, var det et 

fåtall av lærerne som gjennomførte prosjekt som del av ENSI. De fleste deltok i noen 

målinger av inneklima uten at de tok dette inn i undervisningen som egne opplegg eller 

prosjekter. 

 

Personalets vurderinger: 

De klassene/gruppene som gjennomførte ENSI som prosjekt, fikk god erfaring med 

prosjektarbeid, både i kunnskapstilegnelse og i ”læreglede”. De fikk også et mer bevisst 

forhold til innemiljø. 

 

Da skolen begynte med ENSI ut fra de målsettinger som er sitert ovenfor, hadde de ikke 

noe spesielt eierforhold eller forståelse for de målsettinger som lå i ENSI; de oppfattet at 

de hadde meldt seg til MEIS. ”Etter første fase av prosjektet har en imidlertid måttet klare 
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seg selv, noe som oppleves som utilstrekkelig. Målsettingene med prosjektet oppleves som 

uklart og litt ”ullent” (Rogalandsforskning 1999). De hadde ambisjoner for prosjektet og 

hele skolen skulle delta. Prosjektet ble innført som et ”rent inneklima – måleprosjekt”, og 

ikke ut fra en forståelse for skoleutviklingsaspektet. Hele skolen deltok uten at de forsto de 

overordnede målsettingene, og det hele ble derfor en form for aktivisme. I tillegg var det 

vanskelig å fellesgjøre resultatene og erfaringene med arbeidet pga. dårlig 

samarbeidsklima i personalet. Dette førte til en negativ holdning til prosjektet. Etter at et 

annet prosjektarbeid ble prøvd (VANDA), begynte enkelte lærere å forstå at det var ikke 

MEIS som ENSIdig prosjekt, men ENSI som et skoleutviklingsprosjekt de skulle drive 

med. De tok derfor fatt i MEIS igjen, men nå gjennom økt elevansvar og en diskusjon om 

hvorfor de skulle gjøre dette. Samtidig gjennomførte de kommunikasjonsprosjektet i 

personalet.  

 

Det kan heller ikke forventes at hele personalet skal være like entusiastiske overfor et slikt 

prosjekt, spesielt ikke når det ikke tilføres midler. Et par lærere oppfatter det som at de har 

måttet ”dra” hele prosjektet ut fra egen entusiasme og engasjement, fordi de har trodd på 

viktigheten av slike prosjekt. 

 

Prosjektet har m.a.o.utviklet seg fra et vagt ”pedagogisk utviklingsprogram” til å dreie seg 

om ren internkontroll og HMS. Imidlertid har personalet i ettertid etter hvert utviklet en 

dypere forståelse for den utviklingsmessige siden av prosjektet. Inneklima-bevisstheten er 

også blitt integrert som en del av undervisningen på Fotterapeut-linja og Hudpleie-linja. 

 

Generelt har personalet diskutert og akseptert at ENSI har gitt mer innsikt i prosjektarbeid 

ut over faglig kunnskap og bevissthet, foruten en viss endring av lærerrollen. Orienteringen 

mot praktisk arbeid og prosjektarbeid har økt i den tiden ENSI har vært drevet. 

 

Analyse av Sula Videregående skole 

Sula v.g.s.er en skole med relativt liten erfaring både med prosjektarbeid og 

miljøundervisning. Den er yrkesrettet og relativt liten, men har noen lærere og en ledelse 

som er reformivrige skoleutviklingsmessig sett. 

Da invitasjonen til å delta i ENSI med MEIS som undervisningsprosjekt, hadde skolen 

noen erfaringer med inneklima, og mente dette var relevant erfaring. Skolen laget en 

prosjektplan som inneholdt alle de riktige pedagogiske elementene i henhold til den 
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internasjonale (og nasjonale) målsettingen med ENSI. Men handlingsplanen, d.v.s. den 

operative delen av prosjektplanen, fokuserte stort sett på inneklima-problematikken.  

 

Prosjektledelsen var satt sammen av de ”riktige” personene (fylkeslege, energikontor etc), 

men kursingen av skolen fra fylkets side, var fokusert på rent tekniske spørsmål om 

inneklima. Etter at skolen hadde begynt på prosjektet, er det at enkelte lærere blir ”urolige” 

(på bakgrunn av deltakelse i internasjonale og nasjonale møter og konferanser om ENSI) 

for at skolens aktiviteter er for snevre i forhold til målsettingene i ENSI. De får derfor i 

egne klasser gjennomført et nytt og utvidet inneklima-prosjekt.  

 

Hvis man skulle fokusere på kritiske faktorer vedrørende Sula V.S, så måtte det være: 

- fylkesledelsen/prosjektveileder klarte ikke å få Sula til å forstå at det var et pedagogisk 

utviklingsarbeid som skulle gjennomføres, og ikke et teknisk måleprosjekt. 

- Skolen hadde en del interne kommunikasjonsproblemer, som forhindret en slik 

pedagogisk debatt i å komme opp på bredt plan. 

 

Til tross for dette, klarte noen av personalet å fange opp intensjonene takket være 

deltakelse i andre fora, og klarte å gjennomføre vellykkede inneklima-prosjekter i sine 

klasser. Med vellykket menes her at de opprettet samarbeid med eksterne institusjoner og 

personer, og at undervisningsformen ble endret fra ”klasselærerpedagogikk” til erfaring 

med og ønske om prosjektbasert undervisning med stor grad av elevstyring. 

 

 

6.2.2 Tingvoll Videregående skole 
 

Skolen hadde en relativt grundig plan og redegjørelse for målsetting og organisering på sin 

hjemmeside om ENSI-prosjektet:  ( http://miljolare.uib.no/ENSI/tingvoll/tingvoll.pdf):  

 

 

 

Om skolen og deltakelse i ENSI:  

Tingvoll vidaregåande skole er en kombinert skole med to allmennfaglige studieretninger, 

allmennfag og idrettsfag, og de to yrkesfaglige studieretningene helse- og sosial og 

naturbruk. Skolen har vel 200 elever og 50 ansatte. Skolen har også et ressurssenter med to 
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avdelinger, Et kurssenter med bl.a. ca. 100 fremmedspråklige elever og en miljøavdeling 

som er engasjert i en rekke store miljøprosjekt. 

 

Prosjektleder for MEIS og ENSI 3 i Møre og Romsdal, er daglig leder for 

miljøavdelinga ved ressurssenteret. Her er også fylkeskommunens utstyrssentral for 

inneklimamålingsapparater lokalisert. 

 

Skolen har på 80 og 90-tallet gjennomført en rekke små og store miljøprosjekt, flere i 

samarbeid med ressurssenteret. I naturfag på grunnkurs har elevene årlig foretatt ulike 

inneklimamålinger som del av det vanlige undervisningsopplegget. 

 

I åra før og etter 1994 ble det foretatt en rekke inneklimamålinger som bakgrunn for 

investeringer i et nytt ventilasjonsanlegg i to undervisningsfløyer. Skoleåret 1997/98 ble 

det gjennomført inneklimamålinger av grunnkurs helse- og sosial som et forprosjekt i 

forhold til MEIS og internkontrollarbeidet ved skolen. Skolen har fremdeles store uløste 

oppgaver i forhold til inneklima i deler av skolebygningene. Det er et prekært behov for 

nytt varme- og ventilasjonsanlegg i gymsal, garderober og kontoret til avdeling for helse- 

og sosial. Videre trengs solavskjermingstiltak i 8-fløya og det gamle realskolebygget for 

her å kunne både bedre inneklimaet og redusere energiforbruket. 

 

Det var derfor naturlig for Tingvoll vidaregåande skole å takke ja til tilbudet fra 

utdanningsavdelinga om å delta i ENSI 3 fra og med skoleåret 1998/99. 

 

Deltakere og samarbeidspartnere: 

Referansegruppa var den samme som for de andre to videregående skolene i fylket, med 

rektor som skolens representant. Skolegruppa ved Tingvoll v.g.s.  Besto av  

- rektor og AA-lærer som også var HMS ansvarlig 

- 1 lærer H/S og verneombud med vara 

- 1 lærer NA og vaktmester 

- 1 avd. leder ID og IK- ansvarlig 

- elevrådsleder 

- Måleansvarlig TVS som også var verneombud 

- Interne deltakere: - Elever på grunnkurs og VK1 

Over en to-års periode skulle prosjektet involvere alle elevene samt 
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- Lærere som underviser i naturfag GK og samfunnslære VK1 

- Elevrådet, tillitselever i alle klasser 

- Alle lærere gjennom felles skoletiltak 

- Driftspersonalet gjennom felles skoletiltak 

 

Mål for prosjektet: 

I målsettingen for prosjektet står under Hovedmål 1 beskrevet grundige mål og tiltak i 

forhold til Bedring av inneklima. I tillegg er det henvist til de internasjonale målene for 

ENSI, i hovedmål 2. Der står det i skolens beskrivelse:  

Tiltak for å nå hovedmål 2: 
Gjennom deltakelse i ENSI 3 skal skolen iverksette tiltak og prosesser som sikrer 
god miljøopplæring i skolesamfunnet, organisastoriske forbedringer gjennom 
skoleutvikling og en utvikling i samsvar med lokalsamfunnets mål for Lokal 
Agenda 21. 
Tiltak på personnivå:Elevretta tiltak: -Med utgangspunkt i mål i generell del av 
læreplana for videregående opplæring og måla i læreplana for samfunnslære VK1, 
skal lærerne legge til rette undervisninga slik at elevene blir gjort kjent med ideer 
og prosesser i Lokal Agenda 21 og skolens arbeid på dette området. Prosjektarbeid 
anbefales. 
Ansvarlig: Lærere i samfunnslære i kurs på VK1 
Tiltak for ansatte: -Infotime for det ped. pers. og kursdagen for driftspersonalet 
brukes til å informere om LA 21 og skolens arbeid på dette området. 
Ansvarlig: Rektor i samarbeid med Tingvoll kommune 
Tiltak på struktur/skolenivå: -På grunnlag av erfaringene fra ENSI 3 skoleåret 
1998/99, utvikles en overordnet strategi for skolen, der siktemålet er å etablere faste 
rutiner for miljøovervåking som ledd i det ordinære arbeidet med internkontroll. 
Elevene involveres gjennom tilrettelegging av undervisninga i naturfag og 
samfunnslære. Hele skolesamfunnet involveres gjennom deltakelse i planleggings- 
og beslutningsprosesser i etablert fora. 
Ansvarlig: Skolegruppa for ENSI 3. 
 

Vurdering av arbeidet: 

OECD- ekspertenes rapport fra Norge i slutten av ENSI 2, pekte på problemet med 

manglende dokumentasjon og evaluering på skolenivå. Alle tiltak foreslått i denne 

prosjektplanen er utarbeidet med tanke på at det enkelte tiltak skal kunne evalueres internt 

og eksternt. Dette gjelder både den løpende prosessevalueringa og vurdering av det enkelte 

tiltak opp mot hovedmåla. Egne vurderingsskjema vil bli utarbeidet underveis i 

prosjektperioden. 
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Skolen vil i henhold til KUF`s nasjonale målsettinger særlig søke å avdekke evt. barrierer 

som hindrer realisering av miljøopplæringa i skolen, samt ha et kritisk søkelys på om de 

nasjonale føringene og støttetiltaka er tilstrekkelig for å sikre ønsket skoleutvikling. 

 

Bakgrunn for at Tingvoll deltok i ENSI: 

Tingvoll Videregående Skole hadde deltatt i ENSI 1 og 2, og hadde på flere måter vært en 

forsøksskole/pionerskole når det gjaldt miljøundervisning og prosjektarbeid. Det var derfor 

helt naturlig at skolen ville fortsette med dette da de fikk forespørselen. Skolen hadde også 

gjennomført GLOBE, MUVIN, Kystovervåkingsprogrammet, samt flere lokalt inititerte 

miljøundervisningsprosjekter, til dels som obligatoriske prosjekter i grunnkursene på både 

Allmennfaglig, Helse og Sosialfag, Idrett og Naturbruklinja.  I 1999 og 2000 gjennomførte 

skolen en ny organisasjonsmodell som et prosjekt blant alle ansatte, og skolebasert 

vurdering ble innført i 1999 som en kontinuerlig prosess med hyppige informasjons- og 

beslutningsmøter blant de ansatte, foruten hadde et eget differENSIeringsprosjekt med 

egne opplegg for særskilte elever. Skolen skiller seg derfor ut i forhold til Sula og Smøla 

ved at den har hatt en langvarig kultur med endringskompetanse, kreativitet og 

involvering.  

 

Oppstart av ENSI: 

Oppstart av ENSI foregikk som planlagt, med opprettelse av prosjektgruppe, deltakelse i 

sentrale planleggingssamlinger og deltakelse i fylkessentrale skoleringskurs .  

 

Gjennomføringen: 

Målsettingen var at både grunnkurs og VK1 skulle delta i MEIS, men kun grunnkurs 

Naturbruk gjennomførte i skoleåret 99/00 MEIS som valgfag. Året før hadde samtlige 

grunnkurs også gjennomført MEIS, men da uten at skolen deltok i ENSI-prosjektet.  

 

Resultater:  

Grunnkurs Naturbruk består kun av en mindre gruppe elever (12-15 stk), men i samarbeid 

med en meget ivrig vaktmester, førte dette til en målbar energiinnsparing. I henhold til 

rektor førte dette til en økt fokusering på inneklima og HMS-arbeid, både blant ansatte og 

elever. 

 

Personalets vurderinger: 
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Til tross for Tingvolls forutsetninger som ”prosjekt- og utviklingsrettet” skole, oppfattet 

deltakende lærer ikke dette prosjektet som et skoleutviklingsprosjekt i utgangspunktet. De 

innledende skoleringskursene fokuserte ENSIdig på inneklima og energimålinger, og 

KUFs målsettinger kom ikke klart nok fram i de innledende møtene og 

skoleringssamlingene.  

 

Lokalt på skolen mente han at planleggingsprosessen heller ikke var bred nok En av 

grunnene til dette kunne være at mesteparten av ressursene ble brukt sentralt og ikke 

lokalt.  

Grunnen til at de andre kursene droppet MEIS det året, var ikke manglende interesse for 

prosjektet, men at lærerne følte at kravene fra fagplanene i R94 ga dem mindre frihet til 

slike prosjekter. 

 

Både rektor og faglærer mente at MEIS dette året hadde vært et energi og inneklima-

prosjekt og ikke nødvendigvis utviklingsprosjekt. Det hadde de nok andre prosjekter å ta 

seg av, som for eksempel organisasjonsutviklingsprosjektet og den skolebaserte 

evalueringen.  

 

Analyse av Tingvoll Videregående Skole:  

På samme måte som med Sula og Smøla, var Tingvoll under hele ENSI Fase 3 truet av 

nedleggingsspøkelset. I motsetning til de to første, har Tingvoll overlevd med et lite 

nødskrik. Denne trusselen har i henhold til rektor gjort at ledelsen ved skolen ikke har klart 

å følge opp dette prosjektet i den grad som var ønskelig og planlagt. 

 

Tingvoll var (og er) også en meget utadvendt skole ved at flere av linjene helt systematisk 

bruker nærmiljøet (spesielt Naturbruk og Helse- og Sosiallinja). Med utgangspunkt i 

personalet på Tingvoll Videregående ble også Tingvoll Ressurssenter etablert, som 

fungerte bl.a. som et miljøundervisningssenter på nasjonal basis 

 

I Tingvolls planer for ENSI (som er gjengitt ovenfor), blir det klart uttrykt at ENSI er et 

skoleutviklings- og miljøprosjekt i vid forstand og ikke kun et inneklimaprosjekt. Likevel 

ble ikke prosjektet av faglærerne oppfattet som mer enn et energi- og inneklimaprosjekt.  

Grunnen til dette kan ha vært flere: 
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- Tingvoll hadde lang erfaring med både miljøundervisnings- og skoleutviklingsprosjekter.   

MEIS er et undervisningsprosjekt sterkt dominert av tekniske målinger og problemer. De 

andre prosjektene personalet var involvert i, med organisasjonsutvikling, samhandling med 

lokalsamfunnet i andre fagplaner, lærersamarbeid, elevinvolvering o.s.v. tok høyden for de 

forskjellige aspektene av skoleutvikling. D.v.s. skolen drev hele tiden på med 

utviklingsarbeid, og da med prosjekter som var like godt egnet som MEIS. ENSI – slik 

som den ble presentert med en fokusering på tekniske målinger, var ikke noe bedre egnet 

og hadde ikke noen krav til skoleutvikling i seg ut over det skolen allerede var involvert i. 

 

- På samme måte som med Sula, ble de innledende møtene og skoleringssamlingene 

dominert av teknologisk tenkning vedr. inneklima og energi-målinger. I og med at 

Tingvoll allerede hadde gjennomført MEIS som miljøprosjekt, var det enkelt å oppfatte 

dette som hovedformålet. Derved klarte ikke skolen å bruke ENSI til å ytterligere styrke 

utviklingsaspektet i prosjektet. Men det ble heller ingen hindring. Det ble bare ett av 

mange forskjellige utviklingsprosjekter.  

 

 

6.2.3 Smøla videregående skole 
 

Smøla hadde også en klar plan for ENSI (http://www.vann.zoo.uib.no/ENSI/smola/). 

Målsetting, organisering og fremdriftsplan var vel fundert på samme måte som for 

Tingvoll v.g.s. 

 

Bakgrunn og oppstart: 

Smøla v.g.s. hadde brukt MEIS-programmet i flere år. Da skolen/kollegiet drøftet planer 

for skoleåret 98/99, var det enighet om at hovedprosjektet skulle være miljø, og at de 

skulle knytte dette til LA21. Da forespørselen om deltakelse i ENSI 3 kom, var det derfor 

ikke vanskelig å motivere til deltakelse: Dette kom ikke som et tillegg til allerede planlagte 

gjøremål, men tvert om som god hjelp til å finne matnytting innhold i et allerede vedtatt 

prosjekt. 

På hjemmesidene kan man finne en grundig presentasjon av innemiljø og ENØK-relevante 

forhold ved skolen: 

Smøla videregående skole de fleste av sine undervisningsrom i moderne lokaler 
med datastyring av ventilasjon og varme. I disse lokalene viser målinger som ble 
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gjort forrige skoleår at klasseromsmiljøet jamt over er godt, og at energibruken er 
relativt lav. Vi vil likevel forta målinger i disse romma, bl. a. for å se om "systemet 
holder" under mer "ekstreme" forhold. (Mange elever i ett rom, lav sol, mye vind.) 
Vi vil også måle disse rommene for å gjennomprøve metoden. 

Gjennom dataprogrammet som styrer ventilasjon og varme, registreres også 
utetemperatur og effektbruk. Gjennomsnittet for hver uke regnes automatisk ut. 
Med disse målingene som grunnlag vil vi gjennomføre energiovervåking for en 
periode. Vi vil her prøve ut metodikken som er utarbeidet av Einar Oterholm. Se 
eget vedlegg. Detaljplaner for dette legges seinere, men vil først og fremst være 
relatert til undervisningen i naturfag, matematikk, økonomi og 
informasjonsbehandling og studieretningsfag HS. 

Det er viktig at vi også kan foreta målinger i rom hvor det mest sannsynlig er 
muligheter for forbedringer. Dette skal vi gjøre i verkstedet og kroppsøvingslokaler 
(som brukes sammen med grunnskolen). 

Men vi ønsker å utvide måleområdet som har potENSIale for forbedringer, og vil i 
den forbindelse "selge" tjeneste til Smøla kommune. Bakkamyra skole ligger på 
samme skoleplass som Smøla videregående skole, og er mest sannsynlig den skolen 
som vil bli brukt som ungdomsskole for alle elevene i Smøla fra neste skoleår. (I år 
er den skole for halvparten av ungdomsskoleelevene + barneskole for kretsen.) 
Bygningene er fra 60-tallet, mangler delvis ventilasjon og solavskjerming, har 
oppvarming gjennom elektriske varmeovner og vann (oppvarmet av olje). Det er 
også grunn til å anta at belysningen er mangelfull i mange rom. 

Etter at vi har foretatt målinger i eget bygg, vil vi gjennomføre en måleserie i 
Bakkamyra skole, sammenligne med resultatene i eget bygg og med gitte normer, 
og komme med forslag til forbedringer. 
 

Gjennomføring og resultater 

Pga. datastyringen av ventilasjon/varme på skolen, utvidet de prosjektet med 2 nye delmål:  

1. Energiovervåking i heimen 

2. Målinger og undervisning i ungdomsskolen. 

Prosjektleder skriver i sin rapport:  

Vedr. delmål 1: Dette fungerte ikke. Kun få elever drev målinger hjemme. De fleste 
elevene var umotiverte og lite i stand til å utføre oppgaver som gikk ut over  vanlig 
skolearbeid. Faglærer i naturfag suns det var svært vanskelig å finne metoder for å 
motivere elevene, og denne delen av prosjektet ble derfor mer eller mindre 
skrinlagt. 
Vedr. delmål 2 gikk det adskillig bedre. Elevene kjente til målemetodene fra 
fjorårets undervisning og hadde også trening i tverrfaglig prosjektarbeid. Elevene 
viste derfor et strukturert og målbevisst arbeid med dette. Imidlertid kom ikke dette 
arbeidet i gang før sent våren 2000.. Den foreløpige tilbakemeldingen fra skolen 
april –00  var imidlertid at elevene var aktive og gjennomførte både målinger og 
”undervisning” på Bakkamyra skole med stort engasjement og ansvar. Men 
iogmed at skolen ble besluttet nedlagt fra høsten 2000, fikk ikke skolen tid til å 
arbeide skikkelig med denne prosessen, og nedleggingsprosessen medførte såpass 
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mange andre ”problemer” at en grundig evaluering fra skolens side ikke ble 
prioritert. 
Tilbakemeldingen fra vaktmester i mars –00 var at elevmedvirkningen var meget 
god, og at både driftspersonell, lærere og elever var blitt mer bevisst når deg gjaldt 
energisparing og miljø. 

  

Analyse av Smøla videregående skole 

Smøla virker som en av de skolene hvor ENSI har fått mest gjennomslagskraft ut fra en 

vurdering av MEIS-arbeidet. Skolen var liten og hadde et engasjert personale med noe 

erfaring fra miljø- og prosjektarbeid. Den hadde også god kontakt med lokalmiljøet. På 

grunn av tidligere erfaring med MEIS, var det derfor ikke noe problem å innføre og 

gjennomføre ENSI-prosjektet som et ”energi- og inneklima-målings-”prosjekt.. Prosjektet 

førte ikke til noen direkte omorganisering på skolen, men dette kan forklares med at skolen 

er så liten i utgangspunktet at det er få formelle ”forum” eller grupper. Prosjektet førte til 

et utvidet samarbeid med lokalmiljøet dvs. den lokale ungdomsskole. Men å overføre dette 

til hjemmene, gikk ikke. En årsak til dette kan etter en lærers oppfatning være at det ikke 

ble diskutert tilstrekkelig med foreldrene før elevene fikk oppgaven. 

 

Hovedproblemet for Smøla var at da de var kommet så langt i prosessen at de kunne 

begynne å drøfte hva de egentlig har fått ut av prosjektet og planlegge videre, så ble de 

besluttet nedlagt, og det videre arbeidet på skolen de siste månedene var helt preget av 

dette. 

 

 

 

6.3 Analyse av ENSI III-prosessene i Møre og Romsdal  
 

Fylkeskommunens deltakelse i ENSI 3 tar utgangspunkt i invitasjonen fra KUF som gikk 

ut til Statens Utdanningskontorer d. 19.01.98. Som nevnt innledningsvis valgte 

Utdannningsavdelinga ut de tre videregående skolene Smøla, Sula og Tingvoll vinteren 98 

ut fra at de hadde sagt seg interessert i å delta, samt at det ble engasjert en prosjektleder, og 

etablert en prosjektgruppe.  

Det ble gjennomført skoleringskurs for MEIS-ansvarlige og et tre timers innføringskurs for 

alle tilsatte på skolene om hva man forstår med inneklima, samt et kurs i bruk av database. 
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Det har vært et par møter årlig i prosjektgruppa (i hvert fall inntil høst 2000), og flere 

personer har deltatt i møter med KUF samt i forskjellige konferanser om ENSI 3. I tillegg 

har enkelte rektorer/lærere fra de forskjellige skolene deltatt i konferanser (Linz okt. –98, 

Hedmark nov. 99) hvor KUF og forskere har vært til stede, eller på egen ENSI-samling 

med forskerne (Molde mars –00).  

 

Ut fra den offisielle korrespondansen, skriftlige tilbakemeldinger fra rektorer og lærere, 

samt drøftinger med både prosjektleder og rektorer/lærere, synes det som at 

hovedproblemet for gjennomføringen av ENSI-3 målsettingen i Møre og Romsdal har vært 

at: 

- KUFs målesetting om skoleutvikling ikke har blitt formidlet tilstrekkelig ned gjennom 

organisasjonsapparatet, dvs. fra prosjektledelsens side. 

-  

Det kan synes som at implementeringen på fylkesnivå har tatt utgangspunkt i MEIS, d.v.s. 

en mer eller mindre teknisk måling av energi og inneklima, og ikke fokusert dette mot 

delmålene i prosjektet som omfatter et skoleutviklingsprosjekt. Dette betyr at 

prosjektledelsen har formidlet ENSI som et mer eller mindre teknisk prosjekt, og ikke 

fokusert på drøftingene av delmål som skoleutvikling, elevmedvirkning, involvering av 

skolens øvrige personale, tverrfaglighet, ny organisering, lokalt samarbeid o.s v. De 

involverte lærerne har m.a.o. blitt skolert i tekniske spørsmål vedrørende 

inneklimamålinger, og derfor har først etter en tid begynt å forstå at prosjektet rent faktisk 

har langt større pedagogiske ambisjoner enn inneklima og energi-kontroll. Dette har 

prosjektledelsen ikke klart å formidle til den enkelte skole og lærer. Det virker derfor som 

at de lærerne som har erfaring med prosjektarbeid og skoleutvikling, og som fikk nytt 

innblikk gjennom seminarer og møter, etter hvert innså at MEIS var for snevert og egentlig 

ikke førte til noen vesentlig endring i skolens undervisning annet enn de/den allerede 

gjorde gjennom det ”gamle” MEIS og/eller andre prosjekter. Effekten av MEIS-arbeidet 

var derfor marginal.  

 

 

Imidlertid var MEIS for alle tre skolene en del av det skoleutviklingsarbeidet som skolen 

allerede var engasjert i, mer eller mindre bevisst, gjennom sine forskjellige prosjekter. Men 

som skoleutvikling, representerte denne fase av ENSI derfor ikke noe gjennombrudd eller 
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en ny trend i skoleutvikling. Til det var prosjektledelsen i Møre og Romsdal for teknisk 

orientert i prosjektet. 
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7. ENSI 3 I NORD-TRØNDELAG 

 

Dette kapittelet er en gjennomgang av undersøkelsesområdet. Bakgrunnen for prosjektet 

introduseres med en gjennomgang av fylkeskommunens og kommunenes rolle i oppstart  

og oppfølging av prosjektet. En kort introduksjon av de ulike skolene følges av  

hovedfokus, en av skolene i Nord-Trøndelag, Reithaug skole. 

 

 

7.1 Presentasjon av fylkeskommunen og kommunene. 
 

Vinteren 98 valgte Statens utdanningskontor i Nord-Trøndelag fylkeskommune ut et antall 

skoler som deltakere i ENSI 3 prosjektet. Kriteriene for valg var en viss geografisk 

samlokalisering, departementet valgte skoler fra to kommuner – Stjørdal og Levanger, og 

at skolene på forhånd hadde meldt seg som interessert i prosjektet. Skoler i disse 

kommunene hadde dessuten også vært aktive i de to andre ENSI-programmene. Kjell 

Arne-Furunes ved Statens utdanningskontor ble kontaktperson for prosjektet, og det ble 

bevilget midler til å støtte det. Seinere har Hans Marschhäuser gått inn i Furunes sted. 

Våren 2000 fikk Helge Beitland ved Skatval skole i oppdrag å være lokal skolekoordinator 

for prosjektet. 

 

Skolene som deltar eller har deltatt kommer fra Stjørdal og Levanger kommune og Nord-

Trøndelag fylkeskommune: 

Flormo skole (S) 
Fosslia skole (S) 
Halsen barneskole (S) 
Haraldreina skole (S)  
Hegra barneskole (S) 
Lånke skole  (S) 
Reithaug skole (L) 
Skjelstadmark skole (S)  
Skatval skole (S) 
Stokkan ungdomsskole (S) 
Vinne skole (L) 
Mære landbruksskole (videregående skole) 
Overhalla videregående skole 
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Både Stjørdal og Levanger kommuner har vært aktive i ENØK-sammenheng. Stjørdal 

kommune (http://www.stjordal.kommune.no/) har egen ENØK ansvarlig og prioriterer 

miljøsaker. Kommunen har opprettet en miljøpris og satser bl.a. på fjernvarme. Stjørdal 

kommunes satsing på ENØK har bidratt til at flere skoler er aktive eller har vært aktive i 

MEIS-sammenheng, og dette har igjen bidratt til at skoler både i kommunen og Levanger 

kommune har blitt med på ENSI-programmet (mer utfyllende om dette i kapittel 7.2.). 

 

I Levanger kommune (http://www.levanger.kommune.no/) har arbeidet med MEIS vært 

støttet av skolesjefen gjennom stadige møter og annen oppfølging. Levanger kommune har 

i et kommunestyrevedtak vedtatt å satse på ENØK. Satsingen på MEIS har også blitt til en 

del av kommunens LA21. I tillegg har MEIS blitt utviklet med støtte i teknisk etat i 

kommunen. 

 

I Evaluering av ENSI 3. Miljølære og Skoleutvikling. Første rapport ble Lånke skole, 

Flormo skole, Hegra skole, Halsen skole, Vinne skole og Reithaug skole registrert som 

aktive skoler og gjenstand for evaluering. Noen av skolene i oversikten ovenfor kom aldri 

skikkelig i gang med prosjektet, mens andre av skolene var fremdeles i en oppstartfase.  

 

Tilbakemelding på rapporteringsskjemaene i fase 2 av undersøkelsen ble meget dårlig. Til 

tross for flere purringer var det bare Reithaug skole som ga tilfredsstillende 

tilbakerapportering. To andre skoler skal visstnok ha rapportert tilbake, men dette har aldri 

blitt registrert i høgskolens postsystem. På bakgrunn av det dårlige resultatet av 

tilbakerapporteringen og det forhold at kontakten med skolene i Agder ga et mye bredere 

materiale, valgte forskergruppen å bruke Reithaug som et case hvor vi kunne gå i dybden 

gjennom telefonintervjuer og en face intervju med rektor i etterkant av rapporteringen. 

 

 

 

 

7.2 Presentasjon og analyse av Reithaug skole 
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Da valget av undersøkelsesskole i denne mellomrapporten av ENSI 3 falt på Reithaug 

skole var det var flere sider ved skolen som gjorde den spesielt interessant: Den hadde vært 

med i ENSI siden starten (altså både 1, 2 og 3) og de hadde vektlagt andre miljøprosjekter i 

undersøkelsesperioden. Videre hadde representanter for skolene deltatt på samtlige 

seminarer som var arrangert i forbindelse med ENSI 3, og skolen hadde sørget for å 

dokumentere prosessen underveis både ved at prosjektet var nedfelt i skolens planer, og 

ved å være med på begge faser av evalueringen utført av forskergruppen.  

 

Reithaug skole er en 1-10 skole med ca. 250 elever, 91 elever på småskoletrinnet, 73 

elever på mellomtrinnet og 59 elever på ungdomstrinnet (ved fase 2 evalueringens slutt). 

Skolen har omlag 20 lærere. Reithaug skole har også deltatt i andre miljøprosjekter. ENSI 

3 ble startet opp høsten 1999, og pågår i skrivende stund. 

 

Hovedmålsetningen for Reithaug skole er at den: 

ønsker å gi elevene kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de både personlig 
og faglig er godt rustet for dagens og morgendagens samfunn. Videre at forholdet 
mellom elever, ansatte, foresatte og nærmiljø skal bygge på et menneskesyn der 
respekt og omsorg for seg selv og andre er helt sentralt.  

 

Blant satsingsområdene for skoleåret 2000-2001 er to miljørelaterte, uteskole og ENØK. I 

det sistnevnte tilfellet som en del av ENSI 3/MEIS-satsingen.  

(http://www.levanger.kommune.no/~reit) 

 

Ledende i prosjektet på skolen er rektor Gunn-S. Jørstad og lærerne Kirsten Westrum og 

Jarle Haugan. Alle er med i den lokale prosjektkomiteen. Deres samlede svar - svar på 

rapportmalen, tilbakemelding på rapporten og personlig intervju med rektor - danner 

bakgrunnen for beskrivelsen og analysen som følger. 

 

Bakgrunn for at Reithaug skole deltar i ENSI 3 

Involvering i ENSI kom gjennom et initiativ fra Stjørdal kommune og rektor på Skatval, 

Helge Beitland. Begge skoler hadde deltatt i ENSI 1 og 2, og da tilbudet om deltakelse i 

ENSI 3 kom, passet dette godt til Stjørdal kommunes satsing på ENØK. Reithaug skole ble 

dermed trukket inn i ENSI på grunn av Beitlands initiativ og skolenes tidligere deltakelse i 

ENSI. Reithaug ble etter dette sammen med de andre skolene i Stjørdal og Levanger 

invitert til å delta i ENSI 3 av SU-kontoret i Nord-Trøndelag i 1998. 
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Reithaug skole hadde erfaring med ENØK. Rektor uttrykker i intervjuet at skolens satsing 

på MEIS i ENSI 3-prosjektet ble en naturlig fortsetting av skolens engasjement i 

miljøprosjekter generelt og ENØK spesielt. Rektor understreker selv en linje i ENSI-

sammenheng over minst 14 år. Skolen var med på bequerel-målinger og ”Miljø og 

livsstil”. 

Skolen har bred erfaring i miljøundervisningsprosjekter, og i følge rapportskjema har 

arbeidet med MEIS vært støttet av SU-kontoret og skolesjefen, og har etter hvert blitt en 

del av kommunens LA21. I tillegg har MEIS blitt utviklet med støtte i ENØK-senteret i 

Nord-Trøndelag og teknisk etat i kommunen. Deltakelsen i ENSI 3/MEIS hadde derfor en 

rekke støttepilarer allerede før skolen ble deltaker.  

 

Oppstart av ENSI 3 

Rektor tok initiativet til oppstart, men skolen har hele tiden stått bak beslutningen om å 

satse på ENSI 3/MEIS gjennom introduksjon i plenum og nedsetting av en styringsgruppe. 

Styringsgruppa fremhever i undersøkelsen at beslutningen om deltakelsen var naturlig da 

skolen har vært med på de to tidligere ENSI-prosjektene. Det ble dannet en bredt 

sammensatt styringsgruppe med en lærer som prosjektkoordinator (Westrum), og ellers 

med deltakelse av rektor, vaktmester og en lærer. Prosjektkoordinatoren hadde også 

ansvaret for tidligere ENØK-tiltak. 

 

Styringsgruppa svarer at ved oppstart var fokus rettet mot å få etablert rutiner knyttet til 

ENØK, miljølære og helse for alle klasser på skolen. Det var ingen tidsplan for tiltakene 

utover at man ønsket å følge den planen som var satt for varigheten av ENSI 3-prosjektet.  

Hovedmålet var innlæring av nye og gode rutiner. Styringsgruppa nevner ingen problemer 

med oppstarten, men en lærer (lærers rapportskjema) trekker inn tidsfaktoren: Det var 

vanskelig å finne tid til arbeidet som planleggingen krevet. 

 

I rapportskjemaet understreker styringsgruppa at skolen har nyttet støtte utenfra når de har 

hatt behov for det. Under oppstarten var det god hjelp fra kontakt med eksterne aktører, 

særlig teknisk etat og ENØK-senteret ved Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Ved oppstart 

av MEIS har skolen kunnet trekke veksler på senterets pedagogiske ansatte og lånt utstyr. 

Denne kontakten har særlig sin bakgrunn i en tidligere ENØK-satsing (”ENØK i 

Levanger-skolene”).  
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Videre ble denne satsingen på ENSI og ENØK styrket av at også Levanger kommune har 

dette som satsingsområde på bakgrunn av et kommunestyrevedtak. Det er en egen 

styringsgruppe for ENØK-satsingen, og kommunen har gitt penger tilbake til de skoler 

som har redusert energiforbruket som en påskjønnelse. Det ble videre ansatt en 

prosjektleder som ble betalt av ENØK-senteret, Jan Worrum. Han har senere fortsatt 

arbeidet med ENØK både generelt og i skolene i ny stilling på selve ENØK-senteret. 

Teknisk etat var også med som støtte i dette arbeidet, og satsingen medførte også at ENSI 

ble lagt inn i LA 21. 

 

SUs rolle ble oppfattet som viktig fordi de konfirmerte skolens satsingsområder, men har 

ellers vært lite involvert i MEIS ved skolen. Skolen har ikke hatt kontakt med SU-kontoret 

ut over et besøk med Kjell Arne Furunes på skolen, som for øvrig kom i stand på grunn av 

forskergruppens møte med de ENSI-ansvarlige på skolen (første evalueringsrapport). 

Rektor uttalte i intervjuet at hun heller husket å ha mottatt noe skriv fra SU-kontoret, men 

uttrykker noe usikkerhet med hensyn til dette. Det må imidlertid kunne konkluderes med at 

SU-kontorets betydning for ENSI på Åsen har vært minimal.  

 

Det var videre et mål at alle klasser ble involvert i felles rutiner knyttet til ENØK og bedre 

innemiljø.  Et tiltak i retning mot dette målet var at skolens sosiale læreplan ble brukt til å 

støtte prosjektet. Den vektlegger fellesskapet som plattform for skolens utvidede satsing på 

ulike miljøprosjekter: Barn som erfarer ting sammen har lettere for å utvikle et fellesskap 

(Om ute-skole ). Videre understrekes den enkelte elevs ansvar som plattform for skolen i  

den sosiale læreplanen, noe som også er en byggestein i hvordan MEIS ble planlagt 

gjennomført: For at barn skal kunne gjøre egne erfaringer, må de få ansvar. 

 

Bakgrunn for oppstart: 

Rektor trekker fram flere organisasjonsmessige endringer de siste årene. Skolen er nå 

organisert i team, ett for hvert hovedtrinn; småskole, mellomtrinn og ungdomsskole. Dette 

betyr at hvert team er selvstyrt ut fra trinnets behov og blir styrt av ei plangruppe. 

Plangruppa består av teamledere, rektor og inspektør.  Skolen har også vektlagt 

handlingsplan som styringsredskap. Rektor mener alle disse elementene har gitt bedre 

styring. Arbeidsavtalene har vært brukt aktivt til å gi tid til prosjekter og ledelse, blant 

annet gjennom 190 t-rammen. Dette gjelder også ENSI 3. 
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Skolen forsøker å få til større fleksibilitet når timeplan bygges opp. Lærerne får utdelt de 

timer som skal gis i hvert enkelt fag og bestemmer selv når timene skal timeplanfestes, 

enten dette er til faste tider hver uke eller i bolker. Dette styrker teamets autonomi.  

 

Skolen har også andre miljøundervisningsprosjekter. I tilbakerapporteringen nevnes 

uteskole kort, mens ENØK i Levangerskolene er utførlig beskrevet av rektor. Hun trekker 

fram energisparing som målsetting og at dette er en forpliktende del av LA 21-samarbeidet 

i kommunen. Rektor trekker fram at mye av arbeidet som gjøres under MEIS-prosjektet 

har sin bakgrunn i ENØK i Levangerskolene. Rektor oppfatter de to som svært like, med 

den forskjell at miljøprofilen er tydeligere i MEIS. Videre i intervjuet fremhever rektor at 

et hovedpunkt fra rektor er at ENSI ikke kan stå alene. For at en bærekraftig skole skal 

være mulig er ansvar viktig, og den eneste måten å oppnå dette er å legge MEIS inn i 

skolens plattform. 

 

Rektor mener hun bevisst presser skolen til utvikling. I forbindelse med ulike satsinger 

sendes lærere på kurs, og det drives en bevisst politikk for å hente inn midler til alle små 

og store satsinger. De lærerne som tar ansvar får insentiver som kurs, arbeid legges inn i 

190 timers rammen og de får noe nedsatt leseplikt. Dette gjelder også ENSI, der den ENSI-

ansvarlige lærer har fått tid avsatt til prosjektet og fri til kurs og seminarer. ENSI, uteskole, 

”Learnscapes” og ”Det utvidede klasserom” er eksempler på ulike miljøsatsinger fra de 

siste år. Rektor uttaler i intervjuet at skolen oppfattes av utdanningskontoret som en aktiv 

skole, fordi de alltid er deltakende på utdanningskurs og –møter og deltar aktivt i stadig 

nye utviklingsprosjekt. Dette preger skolen som organisasjon. 

 

Gjennomføringen: 

Styringsgruppa hatt møtt flere ganger, men det er ikke oppgitt hvor ofte. Fokus på møtene 

har ikke vært skoleutvikling, men mer praktiske sider av prosjektet knyttet til utviklingen 

av MEIS. Dette er tiltak knyttet til strømforbruk, sparing av energi og elevenes inneklima. 

Hovedvekten under gjennomføring er i følge styringsgruppa innarbeidelse av gode rutiner i 

forhold til ENØK og inneklima-rettede tiltak. Disse tiltak skulle gjelde alle klasser. 
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Styringsgruppa utarbeidet ikke milepeler eller tidsplan. Rektor understreker systematikk 

som viktig for gjennomføringen. Et eksempel på det er at teknisk etat og ENØK-senteret 

bidro med råd og faglig innsikt ved oppstart så vel som under gjennomføringen. Dette 

gjorde det mulig med en systematisk oppbygning av ulike tiltak. Den skolefaglige 

ansvarlige i kommunen har vært oppfattet som en støttespiller og har fulgt opp prosjektet 

gjennom stadige møter. 

 

Videre var det for styringsgruppa en forutsetning for å lykkes, at man arbeidet med vekt på 

MEIS-tilknyttede rutiner. Målet var at tiltakene ble utført med selvfølgelighet av både 

lærere og elever. Automatikk var et slagord. 

 

Styringsgruppa nevner at det har vært enkelte problemer i gjennomføringsfasen. Det først 

nevnte er at skolehverdagen er så full av ulike impulser om gode, viktige og nye aktiviteter 

at skolens miljøsatsing (herunder MEIS) kunne til tider ”drukne”. Slik blir fokus lett flyttet 

hit og dit og tiltakene svekkes på grunn av mangel på tid eller at andre tiltak får prioritet. 

Det har også vært et forstyrrende element at kommunens skolepolitikk med omlegging av 

skolestrukturen (nedleggelse eller ny struktur) skapte usikkerhet omkring skolens framtid  

 

Prosjektet har endret noe karakter underveis etter styringsgruppas vurdering, da mest på 

det praktiske plan. Selv om fokus har vært energibruk, har skolens tilnærming fått et 

bredere perspektiv. Inneklimadelen har gitt mer fokus på orden som nøkkel til suksess. 

Videre har man blitt mer oppmerksom på helheten i prosjektet; sammenhengen mellom 

innemiljø, trivsel og ansvar. Gode vaner har vært knyttet til innemiljøet som helhet: Tøfler 

inne, rent uten bruk av såpe (mikrofiberkluter), jevnlig kosting, kildesortering, effektiv 

lufting, klasseromtemperatur og påkledning. Fokus på innemiljø og energibruk har også 

vært rettet mot hjemmene som en del av skole-hjem samarbeid 

 

Dersom styringsgruppa skulle endret noe etter den erfaring de nå har gjort med ENSI 

3/MEIS, så ville det ha vært å ha holdt kontakten med klassene og lærerne tettere. Dette for 

raskere å få tilbakemelding på nye tiltak, eller hurtig fått oversikt over hva som virket og 

som ikke virket etter hensikten. Videre ville styringsgruppa vært mere bevisst på det store 

perspektivet i deres satsing, ”tenke globalt – handle lokalt”, dvs. at små, lokale tiltak nytter 

og bidrar til det store fellesskapet. 
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MEIS blir vurdert som et tverrfaglig prosjekt av styringsgruppa. Dette inntrykket ble 

forsterket av en tverrfaglig uke med tema ENØK for hele skolen. 

 

Personalets vurderinger kommer fram ved de to lærere som har besvart rapportskjema. 

Begge er medlemmer av styringsgruppa. Den ene læreren har undervisning i 1. klasse, den 

andre i 5. klasse. Med hensyn til innholdet i MEIS nevner læreren i 5. klassen 

kildesortering og ENØK-relaterte aktiviteter. Læreren i 1. klasse nevner disse, men utdyper 

arbeidet med inneklima (lufterutiner, plassering av yttertøy og sko) og ENØK-tiltak (20 

grader, sjekke termometer, slå av lyset). Denne læreren bruker noe tid på lek i forbindelse 

med tema: Et ENØK-spill. 

 

De to lærerne mener begge at prosjektet har endret karakter. 1. klasselæreren nevner at 

bequerelmålingen har tatt slutt. Dette nevnes også av styringsgruppa, dvs. de henviser til 

avslutningen av en aktivitet som ble begynt i annen ENSI-sammenheng. Læreren nevner 

også at barnetrinnet har blitt det viktigste i det holdningsskapende arbeidet. 

 

På tross av at styringsgruppa har framhevet samarbeid som viktig, nevner 1. klasselæren 

bare samarbeid med deltakere i styringsgruppa og utdyper heller ikke noe om dette 

samarbeidet. Den andre læreren nevner også ENØK-kontakten i kommunen, og 

spesifiserer samarbeidet til dialog og erfaringsutveksling.  

 

Ingen av de to mener at elevene er særlig involvert i dette samarbeidet (”nei” og ”lite”), og 

elevene er ikke trukket inn i det eksterne samarbeidet. MEIS har ikke ført til endringer i 

undervisningsformer, men 1. klasselæreren mener at MEIS har ført til innholdmessige 

endringer: Faglige aktiviteter som er tilknyttet MEIS er lagt inn i undervisningen, og 

prosjektet har påvirket hverdagslige aktiviteter i og utenfor skolen blant annet gjennom 

hjem-skole samarbeid.  Begge lærerne framhever elevenes engasjement i arbeidet. Den ene 

skriver: De er lette å motivere. 1. klasse-læreren mener at mye går av seg selv fordi når 

elevene er så unge, så er de flinke til å gjøre som læreren sier og lærer seg fort nye vaner. 

5. klasselæreren, derimot, at elevene er flinke til selv å ta initiativ, og viser til at de har blitt 

miljøbevisste. Eksempler på dette er at elever rydder ute uten å ha blitt bedt om det og at 

de nå reagerer på andres forsøpling. 
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Bare den ene av lærerne trekker fram problemer under gjennomføringen  Det har vært 

problemer å koordinere all virksomheten, noe som kan være et tegn at samarbeidet ikke har 

nådd alle involverte. Innarbeiding av rutiner og gode vaner er helt sentralt i skolens 

satsing, og denne læreren ser en negativ side ved dette: Prosjektet har blitt statisk og 

savner den dynamikken et slikt prosjekt bør ha. Ingen av lærerne har forslag til endringer. 

 

Resultater: 

 

Styringsgruppa: 

Inneklima er den hovedhensikten som blir nevnt først. Skolen har i følge styringsgruppa 

gjennomført ulike tiltak som skulle bedre inneklima på skolen. Prosjektet startet opp med 

disse, og dette er fremdeles i gang.  

 

Innøving av gode vaner blir nevnt som en av de tre hovedhensiktene med MEIS.  

Hovedmålsetningen bekrefter dette: Å ta hensyn til miljø og gjennomføre ENØK skal bli 

selvfølge. Styringsgruppa understreker flere steder at målet var: å skape gode rutiner og 

automatikk. Fokus i svarskjema er på de rent praktiske tiltakene, slik at gruppen ikke ser ut 

til å vurdere MEIS som et skoleutviklingstiltak. Det er allikevel klart at prosjektet har 

bidratt til å utvikle det som kan betegnes som ”good practices”. 

 

Den tredje av hovedhensiktene var energisparing - skolen har overvåket energiforbruket på 

ulike vis. Dette har hjulpet skolen til å senke forbruket og å holde det på et lavere nivå. 

 

Om disse mål og hensikter har blitt gjennomført, svarer styringsgruppa: Vi er underveis, og 

understreker at de hele tiden holder prosjektet varmt ved at de passer på hverandre og 

maser. Med sin holdning om å være underveis viser de at MEIS er en del av en større 

helhet, og at dette er et prosjekt som vil fortsette på skolen også etter ENSI 3 er over. En 

av lærerne omtaler imidlertid at prosjektet som statisk, noe som rektor i intervju ser som en 

mulighet: Når det er igangsatt, blir det vedlikehold av prosjektet og ikke utvikling. 

 

Styringsgruppa fremhever satsing på felles rutiner, en felles plattform for skolen og 

samarbeid underveis som viktigste bidrag til at de mener at skolen er på rett vei.  
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Gruppa mener at tiltakene ikke har fått virkninger for skoleorganisasjonen, dette på tross 

av at dette er felles satsing, ledes av en bredt sammensatt styringssgruppe, og at dette har 

endret rutiner med hensyn til energiforbruk og rutiner inne, noe som da alle på skolen har 

deltatt i. Dette må tyde på at slike måter å samarbeide på, for eksempel etablering av 

styringsgrupper og teamsamarbeid, allerede er etablert på skolen. I intervju uttrykker da 

også rektor at skoleutviklingsperspektivet i ENSI ikke har vært dem bevisst, men at hun nå 

i ettertid ser at MEIS og deltakelsen i ENSI faktisk passer inn i skolens utviklingsarbeid.  

 

De konkrete resultatene er lettere å måle. Skolen sparer energi, og det er så vellykket at 

skolen har blitt premiert. Målingen skjer automatisk på energiverket, og vaktmesteren fører 

statistikk på en plansje som er plassert slik at alle kan se den. Videre har garderobe-

forholdene blitt bedre ved at yttertøy og utesko holdes på gangen. Alle bruker innefottøy. 

Dessuten er kildesortering gjennomført. 

 

Gruppa mener at elevene ikke har vært med på å delta i planleggingen av prosjektet. De 

har heller ikke hatt en aktiv del i måling og presentasjon av energisparingen. Vi kan av 

dette trekke den konklusjon at denne delen av planlegging og gjennomføring ikke har 

bidratt til at elevene får eierforhold til prosjektet. Elevene har bidratt til gjennomføring, og 

da særlig med hensyn til arbeidet for et bedre inneklima. Rektor uttaler i intervju at elever 

har bidratt med gode idéer, men det er ikke urimelig å trekke den konklusjon at det er 

tydelig at prosjektet har vært styrt ovenfra. Styringsgruppa understreker at elevene har blitt 

bevisstgjort ved at de ser at deres bidrag betyr noe. Gruppa framhever at når tiltak nytter, 

så gir det varig læring for elevene. Deres konklusjon er med andre ord at elevenes adferd 

er endret til: energisparende, miljøbevisst adferd. 

 

MEIS har ikke bidratt til endringer i undervisningsformer. MEIS har ikke bidratt til øket 

bruk av IKT, men her er det rammefaktorene som gjør dette vanskelig: Skolen har få 

maskiner og lærerne har, i følge rektor, for lav kompetanse. 

I forhold til en skoleutviklingsstrategi mener styringsgruppa at det mest positive ved 

MEIS-prosjektet er at det har bidratt til å endre dagligrutiner. Det har gitt elevene en 

følelse at arbeid for et bedre miljø nytter. Prosjektet har gitt resultater raskt og det vil gi 

resultater på lengre sikt. MEIS har også gitt gevinst ved planlegging og struktur. Rektor 

utdyper dette i intervjuet med at satsing har gitt en økonomisk gevinst, men viktigere er det 
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at aktiviteter og handlingsrammer i klasserommet skaper strukturer for gode handlinger. 

Da blir MEIS en del av skoleutvikling: Skaper orden og muligheter for samhandling.  

 

I følge styringsgruppa er det mest negative er at koblingen til elevene ikke er bra nok; de 

får ikke klart nok innsikt i gevinsten av tiltakene. 

 

Personalets vurderinger: 

De to lærerne er begge enige om at prosjektet har vært vellykket i forhold til formålene. 

Den ene læreren begrunner dette med at hele skolen er nå inne i en bølge av 

miljøbevissthet, den andre slår kort fast at det virker. 

 

Med hensyn til hvorfor MEIS kunne gjennomføres, så trekker 1. klasselæreren fram 

rektors rolle. Læreren mener at det hadde vært helt umulig å få gjennomført et slikt 

prosjekt (eller andre miljøtiltak) uten støtte i rektor. Begge lærere mener at rektors rolle har 

vært som pådriver. Den ene utdyper dette videre til å omfatte inspirasjon og å være et slags 

kontrollorgan for alle klassenes arbeid og opplegg. 

 

Bare den ene læreren vurderer hva som er best ved MEIS som miljøopplæringsprogram. 

Læreren fremhever her det konkrete og oversiktlige ved prosjektet. Det er lett også for de 

lærere som ikke legger mye arbeid inn i det å forstå og gjennomføre oppgaver tilknyttet 

MEIS. 

 

Den ene læreren understreker at prosjektet har vært styrt ovenfra. Særlig i starten har det 

vært lærerne som har styrt prosjektet, men understreker også at etterhvert har styring 

nesten vært overflødig. 

 

Rektors vurderinger: 

I rektors rapportskjema er fokus blant annet å vurdere de siste års organisasjonsmessige 

endringer for skolen som helhet, altså uten spesielt fokus på MEIS/ENSI 3.  Rektor mener 

at de tre viktigste endringene med hensyn til endring av undervisningsformer er 

prosjektundervisning, bruk av aldersblandede grupper og arbeid med uteskoleprinsippet. 

Prosjektsatsingen beskrives som overføring av ansvar for læring til elevene og å få til at 

lærerne tør slippe seg løs. De aldersblandede gruppene har vært særlig vellykket på 

småskoletrinnet og har særlig vært brukt i prosjektuker. Uteskolesatsingen har særlig vært 
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koblet til tilrettelegging av uteområdet. Rektor fremhever ikke MEIS som et verktøy i 

skoleutviklingssammenheng, men fremhever mer innhold og resultater.  

 

I intervjuet omtaler rektor sin egen rolle i ENSI som en igangsetter og en pådriver, og at 

hun hele tiden er denne rollen bevisst. Rektor er hele tiden interessert i å få innsikt i hva 

som rører seg i tida og bringe dette til skolen og så sette dette i gang. Hun understreker 

også at det er lærerne som må ta ansvar for selve prosjektet ved å få eierforhold til dette og 

selv drive det fram. I intervjuet trekker hun også frem hvordan ENSI 3 har passet inn i 

arbeidet med utvikling av skolen, men at dette er et perspektiv hun mer har sett i ettertid og 

ikke har vært bevisst underveis. 

 

 

7.3 Analyse av ENSI 3-prosessene på Reithaug skole 
 

Endring av organisasjonsformer: 

I sitt rapportskjema fokuserer rektor på organisasjonsmessige endringer; bl.a. organisering 

i team (ett for hvert hovedtrinn). Hvert av teamene er en selvstyrt enhet (styrt av styrt av ei 

plangruppe) og er organisert ut fra trinnets behov. Handlingsplanen er fremholdt som et 

viktig styringsredskap. At slike tiltak er prioritert høyt, vises ved at rektor har arbeidet for 

å gi personalet tid til slikt arbeid ved å benytte 190 t-rammen, og har arbeidet aktivt for å 

få eksterne midler til skolen. Rektor trekker fram bedre styring som et viktig resultat av 

denne endringen. 

 

Rektor trekker fram MEIS som ett av flere områder hvor man kan jobbe tverrfaglig og på 

tvers av klasser, for eksempel i prosjektuker. Rektor mener at MEIS er et verktøy til 

samarbeid. Rektor gjør ingen vurdering av de andre miljøprosjektene skolen er og har vært 

involvert i rapportskjemaene, men bekrefter at de har samme funksjon i intervjuet. 

 

MEIS/ENSI 3 vurderes ikke som et redskap til endringer av skolens organisasjon, og de 

organisasjonsmessige endringene som skolen har gjennomført har heller ikke blitt initiert 

som et resultat av arbeidet med MEIS. Vi kan derfor konkludere at på Reithaug skole har 

ikke MEIS endret organisasjonsformer. Det er allikevel ingen urimelig konklusjon at 

arbeidet med ENSI har trukket veksler på utviklingsarbeidet som foregår på skolen, og 

 111 



dermed høyst sannsynlig bidratt til å sementere og videre utvikle de viktigste 

organisasjonsmessige endringene som skolen har foretatt. 

 

Undervisningsmetoder: 

Ut fra de ulike rapporteringsskjemaene er det klart at informantene vurderer endringene i 

forhold til undervisningsformer som små. Med hensyn til siste to års endringer trekker 

rektor fram prosjektundervisning, bruk av aldersblandede grupper og arbeid med 

uteskoleprinsippet. I denne sammenheng trekkes ikke MEIS fram som et verktøy i 

skoleutviklingssammenheng 

 

I følge rektor er altså de viktigste endringene i undervisningsmetoder 

prosjektundervisning, aldersblandede grupper og uteskoleprinsippet. MEIS passer altså 

godt inn i det som må sees som en utviklingsstrategi. Prosjektformen er nyttet i oppstarten 

av MEIS, og aldersblandede grupper har vært nyttet ved jobbing ved MEIS. Satsingen på 

teamsamarbeid og aldersblandede grupper kan ha bidratt til at MEIS har blitt særlig 

vellykket på småskoletrinnet, noe som en av lærerne nevner spesielt. 

 

Ut fra rapporteringsskjemaene kan vi slutte at verken lærere eller rektor vurderer MEIS 

som viktig i utvikling av undervisningsmetoder, men at MEIS faktisk støtter det som 

skolen satser på i denne sammenheng.  Skolens lange satsing på miljøprosjekter, og den 

nevnte satsing på skoleutvikling kan allikevel tyde på at skolen har valgt, trolig ubevisst, å 

satse på MEIS/ENSI 3 fordi den passer godt inn i skolens utviklingskultur. Dette 

understøttes videre ved at ENØK i Levangerskolene blir oppfattet som bakgrunn for MEIS. 

Den bevisste satsingen på uteskole bærer mye av de samme endringene i seg: En satsing på 

det utvidede klasserom. 

 

 

Støttefunksjoner: 

Dette omfatter eksterne og interne støttespillere som har bidratt under oppstart og 

gjennomføring av MEIS/ENSI 3.  

 

Av eksterne samarbeidspartnere er det ENØK-senteret som nevnes oftest, og som 

fremheves særlig startfasen. De har vært behjelpelig med råd og utstyr under oppstarten. 

Allikevel viser rapporteringen om ENØK i Levangerskolene at den tette oppfølgingen ble 
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oppfattet som en styrke i forhold til MEIS, noe som kan tyde på at ENØK-senterets rolle 

var større i dette tidligere prosjektet. I intervjuet understreket rektor ENØK-senteret og 

ENØK-kontakten i kommunen som svært viktig i oppstartfasen av prosjektet. 

 

SU-kontoret har vært lite involvert i MEIS/ENSI 3 utover å formidle prosjektet. Ingen av 

respondentene fremhever SU kontoret. I intervjuet stiller altså rektor spørsmål ved om 

skolen i det hele tatt har mottatt direkte informasjon fra SU-kontoret. Det bør nevnes at 

etter Marchhaüsers inntreden som kontaktperson, så har kontoret vært ansvarlig for et 

lokalt møte mellom de deltakende skolene og evalueringsgruppen, og har inntatt en noe 

mer aktiv rolle. Marchhaüser er i skrivende stund i annen jobb og ikke lenger involvert i 

ENSI. 

 

Rektor fremhever de seminarene som har vært arrangert av departementet/ 

evalueringsgruppen som viktige støttetiltak. Skolen har vært representert på alle 

seminarene. Fokus på disse seminarene har blant annet vært at ENSI 3 er et 

undervisningsprogram som ønsker å koble skoleutvikling og miljøundervisning, og at 

MEIS har blitt valgt for å oppnå en slik kobling. Det er allikevel tydelig at verken rektor, 

de to lærerne eller styringsgruppa som helhet framhever MEIS’ potENSIale i 

skoleutviklingssammenheng. 

 

Av de interne aktørene deltar både vaktmester og renholdspersonalet i prosjektet. 

Vaktmester med overvåkning av energiforbruk og renholdere i forbindelse med arbeidet 

med innemiljøet. Ingen av disse har vært med i planleggingen av MEIS, men har hatt en 

viktig rolle i gjennomføringen av det og har bidratt med ideer. Dessuten har vaktmester 

sittet i styringsgruppen..  

 

Rektors rolle i MEIS har vært fremhevet på flere måter i rapportskjemaene fra de to 

lærerne. I sin beskrivelse av egen rolle i forbindelse med de ulike endringsprosessene på 

skolen, har rektor motivere som en av tre hoveddeler. Dette betyr at rektor har bevisst 

jobbet med å motivere de ansatte i MEIS, og at dette har hun greid. Som en av lærerne 

uttrykte det:  

Hvis ikke rektor mener at dette [MEIS] er viktig er det nytteløst å få et helt 
kollegium til å satse på miljøtiltak! 

  

MEIS ved Reithaug skole 
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MEIS har utvilsomt fremmet miljøopplæringen og elevers læring ved skolen. MEIS har 

hatt good practices som målsetting, og som rapporteringen viser, har kommet langt på vei i 

den retningen: Gode rutiner i forbindelse med energiforbruk og inneklima har blitt en del 

av elevenes vaner, både i skolen og utenfor. Det er ikke urimelig å konkludere at de 

målsetninger styringsgruppen har lagt for MEIS, har blitt oppfylt. I så måte er MEIS også 

en del av en bred satsing på miljøundervisning, og skolen har nok valgt å delta i ENSI 3 

fordi MEIS passer inn i skolens nåværende og tidligere satsing på miljøundervisning og 

miljøundervisningsprogrammer: MEIS er en del av en større helhet. 

 

MEIS har ikke eksplisitt blitt oppfattet som et redskap til utvikling av organisasjonsformer 

eller undervisningsformer ved skolen; dette på tross av aktiv deltakelse på departementets 

seminarer og tilbakemelding fra evalueringsgruppen. Ut fra dette kan vi trekke den 

konklusjon at andre eksterne aktørers påvirkning har vært viktig. De initiativ som har satt 

dette i gang har kommet fra hhv. rektor Helge Beitland og Stjørdal og Levanger kommuner 

og ikke gjennom departement/SU-kontoret. Videre har dette arbeidet blitt aktivt støttet 

gjennom kursing, mange møter og økonomisk støtte fra Levanger kommune (LA21, 

utdanningskontoret og teknisk etat), og økonomisk ved belønning for energisparing.  Dette 

har også gitt en annen effekt: Det er bare ENØK og dermed MEIS som blir støttet og 

tydeliggjort. Med andre ord; skoleutviklingsperspektivet i ENSI 3 er ikke en del av det 

lokale initiativ og oppfølging. Seminarene som har vært arrangert av departementet har 

ikke greid å endre tendensen til nesten ENSIdig å vektlegge ENØK og inneklima. 

 

På tross av vektleggingen av ENØK/MEIS er det ikke vanskelig å se koblingen til de 

viktigste organisasjonsmessige endringer som skolen har gjennomgått de siste to årene. 

Det samme gjelder endringer med hensyn til endring av undervisningsmetoder. Vi kan 

derfor konkludere at MEIS i seg selv ikke har bidratt til å endre undervisningsmetoder eller 

organisasjonsformer, men at MEIS har blitt en del av dette utviklingsarbeidet og støttet 

det: Samtlige av de endringene som er beskrevet m.h.t. til utvikling av skolen som 

organisasjon de siste årene inngår som en del av planlegging og gjennomføring av MEIS. 

Det eneste vi kan se av MEIS som bryter med dette mønsteret er at elevenes påvirkning på 

innholdet og særlig på planleggingen av prosjektet har vært liten. 

 

Av de elementer som har bidratt til prosjektets relative suksess er etter vår mening særlig 

fem: 
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1) MEIS var en del av en helhetlig satsing på miljøundervisning. 

2) MEIS ble også initiert og støttet av eksterne aktører. 

3) MEIS lot lett tilpasse skolens utvikling av organisasjon og 

undervisningsmetoder. 

4) Styring av prosjektet gjennom skolens planer og en egen styringsgruppe. 

5) En rektor som initierte og aktivt støttet prosjektet både under planlegging og 

gjennomføring. 
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8. ENSI 3 I AUST-AGDER 

 

Dette kapitlet starter med en kort presentasjon og analyse av Aust-Agder fylkeskommune 

og Arendal kommune. Videre blir det foretatt en presentasjon og analyse av skolene 

Nesheim, Kolbjørnsvik, Roligheden og Nedenes ungdomsskole. Kapitlet avsluttes med en 

analyse av ENSI 3- prosessene i Aust-Agder. 

 

 

8.1 Presentasjon av fylkeskommunen og kommunen  
 

Skoleåret 1998 – 1999 valgte Statens utdanningskontor i Aust-Agder i samarbeid med 

Arendal kommune ut fire skoler til å delta i ENSI 3 prosjektet. Disse skolene hadde lenge 

vært meget aktive i MEIS-prosjektet og ønsket å kunne videreføre og videreutvikle dette. I 

hele prosjektperioden har det vært et nært og godt samarbeid mellom utdannings-

direktørens kontor og Arendal kommune. Dette samarbeidet har selvfølgelig trukket 

veksler på at kontorene er i samme by, men hovedårsaken kan likevel tilbakeføres til at 

begge kontorene har medarbeidere som har virkelig brenner for aktiv miljølære i skolene. 

Som eksempel på dette nevnes at utdanningsdirektøren er representant i styringsgruppa for 

ENSI 3, og at nåværende leder for prosjektet i Arendal, Hasse Thoreskaas, var tilsatt hos 

utdanningsdirektøren og var den som tok initiativ for at Aust-Agder og Arendal skulle få 

delta i prosjektet. 

 

Skolene som deltar fra Arendal kommune: 

Kolbjørnsvik skole 

Nesheim skole 

Roligheden skole 

Nedenes ungdomsskole 

 

Allerede fra februar 1999 viser Arendal kommune at de har til hensikt å prioritere og 

videreføre et systematisk arbeid for å fremme miljøutviklingen i kommunen. Vi henter et 

eksempel fra et av kommunens styringsdokumenter fra denne perioden. Her finner vi syv 

viktige innsatsområder som må vektlegges i det videre arbeidet: 
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1. Hele skolesamfunnet må med, inklusive foreldre  

2. Skolene lager ET-kurver 

3. ”Tjue er best for hue”. 

4. MEIS-patruljen 

5. Bruk avdatabasen 

6. Videreføre etatens forpliktelser 

• Faglig oppfølging 

• Beholde innsparte gevinster i egen virksomhet 

• Videreutvikle det tverrsektorielle samarbeidet 

7. Knytte MEIS tilkommunens arbeids med LA-21 

 

Den glød, det tverrsektorielle samarbeid og den systematikk kommunen og skolene hadde i 

oppstarten av prosjektet, gir viktige innspill for å forstå den utvikling skolene i kommunen 

har hatt 

 

 

8.2 Presentasjon og analyse av skolene 
 

Her vil vi først gi en presentasjon, eller en beskrivelse av det miljøundervisningsarbeid 

som drives ved de fire skolene. Deretter vil vi la lærerne, styringsgruppa og rektor komme 

til med sine vurderinger av miljøutviklingsarbeidet og de resultater de mener skolen har 

nådd. Til slutt i kapitlet vil vi også foreta en analyse av ENSI 3 prosessene ved skolene i 

Arendal kommune. 

 

 

 8.2.1 Presentasjon og analyse av Nesheim skole 
 

Ved Nesheim skole var MEIS i startfasen utgangspunktet for miljøundervisnings-

prosjektene. Et første lite blikk i skolens egne styringsdokumenter viser oss at MEIS-

prosjektet fremdeles har høy prioritet. For skoleåret 2000/2001 finner vi først en konkret 

prosjektbeskrivelse av MEIS, koblet med tre målsettinger: 

 

 Gjennom dette arbeidet skal elevene få innsikt i: 
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• Hva en forstår med effektiv energibruk og godt inneklima 

• Hvordan inneklimaet virker inn trivsel og helse 

• Hvordan de selv aktivt kan være med på å bedre inneklimaet og få til en effektiv 

energibruk 

 

Videre gir dokumentene en kort beskrivelse av framdriftsplanen som skal sikre de nevnte 

målsettingene. Her finner vi blant annet utførelse av konkrete oppgaver, aktiviteter, 

innarbeiding av rutiner for både småskolen, SFO og mellomtrinnet.  

 

Neste side av prosjektbeskrivelsen har denne overskriften ”MEIS – et arbeidsfelt for hele 

skolevirksomheten”. Denne siden synliggjør hvilket ansvar elever, foreldre/foresatte og 

FAU/SU har i MEIS-arbeidet.  Videre finne vi arbeidsområder for lærere og medlærer, 

vaktmester, renholdspersonalet, helsesøster og skolelege. Leietakere og andre som benytter 

skolen på kveldstid og administrasjonen, er heller ikke glemt. Til sist nevnes:                       

 Samarbeidspartnere p.d.d 

• Oppvekst og undervisningsetaten 

• Helse- og sosialetaten 

• Teknisk etat 

• ENØK- senteret v/Arild Olsbu 

• Austre Moland Nærmiljøutvalg (alle lag og organisasjonar) 

• Tiltaket knyttes opp mot kommunens utvikling av LA 21 

 

Av planene går det også fram at skolen har utviklet og arbeider systematisk med en rekke 

miljøutviklingsprosjekter, og skolen ser disse miljøprosjektene som helhet, at skolen må 

samordne sin innsats innenfor i miljøutviklingen, for at elevene skal kunne se, forstå og 

handle. I denne sammenheng søker de å skape innhold i begrepet ”skolens Lokale Agenda 

21”.   Et resultat i denne helhetlige satsinga var daværende Kirke- og 

undervisningsministers Jon Lilletuns tildeling av Grønt flagg på en stor tilstelning på 

skolen 7. juni 1999.. 

  

 

For å gi et liten innblikk i skolens satsing vil vi nevne noen av de områder skolen de siste 7 

årene har utviklet systematiske planer og praksiser på; 

• MEIS 
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• uteskole 

• skolehage 

• jord- og skogbruk, med innlagte gårdsbesøk 

• varm- og kald kompostering 

• Kildesortering 

• Vårsamling 

• Livet i ferskvann 

• Internasjonalt samarbeid ved vennskapsskole 

• Sjødager 

• Tilrettelegging av uteområdene 

 

Lærernes vurderinger av MEIS-arbeidet 

Bakgrunnen for vår presentasjon av lærernes vurderinger av miljøutviklingsarbeidet, er 

svarene på spørreskjema. Av disse går det tydelig fram at lærerne oppfatninger klart 

stemmer overens med skolens nedtegnede planer. De sier blant annet at ”MEIS-aktivitetene 

foregår i alle klasser med ulike aktiviteter fra uke til uke gjennom hele året”. I følge 

lærerne har prosjektet ved Nesheim skole hatt tre sentrale formål: At elevene skal få et 

bevisst forhold til ressursbruk og resirkulering, at elevene skal ta med seg holdningene 

hjem og at de skal tenke globalt og handle lokalt. På alle disse tre områdene mener lærerne 

at de kan se resultater, gjennom det de benevner som endret atferd over tid.  

  

Arbeidet med MEIS og de andre miljøprosjektene har som nevnt innledningsvis ikke bare 

vært lærerne ansvar. I forhold til MEIS blir samarbeidet internt på skolen mellom rektor, 

renholdere, vaktmester, elever og lærere betegnet som svært bra, og det vektlegges spesielt 

at kommunikasjon mellom og innen gruppene har fungert godt over tid. Et lite eksempel 

fra svaret fra en av lærerne på spørsmål om eleven er involvert i arbeidet: De er jo en del 

av skolemiljøet, og er selvsagt involvert. Rart spørsmål! 

   

Lærerne opplever også et nært samarbeid med teknisk etat og miljøhygeniker ved 

navngitte personer og med ENØK-senteret. De er også tydelige på at dette samarbeidet har 

fungert godt gjennom flere år. 

  

Når det gjelder utviklingen av arbeidsmåtene ved skolen, har disse endret seg gradvis. 

Dersom en ser skolen over noe tid, vil en kunne se tydelige endringer. Integrering av 
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miljøkomponenter i flere fag, flere tverrfaglige prosjekter, flere alderblandede prosjekter, 

flere prosjekter som skolen samlet deltar i, og flere prosjekter hvor det er et systematisk 

samarbeid med foreldre/foresatte og andre fra skolens nærmiljø. Variasjon, helhet og reell 

deltakelse fra alle parter synes å være gjennomgående for lærernes beskrivelser av 

arbeidsmåtene ved skolen. 

  

Lærerne ved Nesheim er også tydelige når de skal beskrive de største utfordringene i 

planleggings- og gjennomføringsfasen av MEIS. Det å sette inn relevante oppgaver på rett 

klassetrinn, og det å få oss lærere til å engasjere oss, slik at MEIS kan være en ting som 

foregår hele tiden. Mye tyder på skolen og lærerne har utviklet en praksis som har møtt 

denne utfordringen ved at de nå sier: MEIS er blitt en ”væremåte som inngår i alle fag”. 

Nei, nå er det ikke noe vi ville endret - det fungerer. 

  

Fra lærernes ståsted er det tre sentrale faktorer som har vært helt avgjørende for at MEIS 

har fått det grunnleggende feste i skolens praksis. MEIS-gruppa, som jevnlig har fungert 

som pådrivere i prosessen, rektor som ”sjefen”  for MEIS-gruppa og ikke minst, i følge 

lærerne ”reinspikka idealisme”. 

 

Styringsgruppas og rektors vurdering av arbeidet 

Styringsgruppa for MEIS er rektor, vaktmester, renholder, to lærere og en elevråds-

representant. Som det framgår av sammensetningen av styringsgruppa, er rektor leder av 

denne. Hennes tanker er dermed for en stor del sammenfallende med styringsgruppas. 

Dette viser også våre samtaler med rektor. Da rektor var syk under utfyllingen av 

spørreskjemaene har vi har valgt å behandle styringsgruppas og rektors vurdering sammen. 

Med andre ord har alle parter internt i skolen har et felles ansvar for utviklingen. Dette 

viser seg også ved at gruppen har hatt ofte og jevnlige møter, og at de har en felles og 

synlig forståelse for gruppas rolle og mandat: Være oppfølgere og pådrivere i forhold til 

den vedtatte plan, å utvikle og presentere nye muligheter”.  Av svarene på våre spørsmål 

synes vi også det er viktig å merke seg at skolen og styringsgruppa selv etter hvert har 

funnet det naturlig at den har ansvaret for ”hele ENSI-programmet”.    

  

Styringsgruppa vurderer også MEIS som en integrert del av skolens strategiplaner, og at 

den også inngår som en del av skolens daglige liv.   I denne sammenheng er det også viktig 
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å merke seg at skolen i løpet av våren 2000 arbeidet med LA 21 og i samarbeid med 

prosjektleder for LA 21 fra KS utarbeidet skolens LA 21. 

  

På spørsmålene om hva som er den viktigste hensikten med MEIS-prosjektet og hvilke 

utfordringer skolen hadde møtt i planleggingsfasen er svarene tilnærmet identiske med 

svarene fra lærerne(se også lærernes vurdering). Når vi trekker dette fram, er det ikke fordi 

vi tror de har samarbeidet om de skriftlige svarene, men fordi vi klart oppfatter at skolen 

har en felles miljøstrategi som er utviklet med reell deltakelse fra alle partene i 

skolesamfunnet. Dette inntrykket bygger også på samtaler med de ulike partene ved våre 

besøk på skolen. På spørsmålet om hva som var den viktigste forutsetningen for at MEIS 

kunne bli gjennomført på skolen har styringsgruppa en noe annen nyanse i svaret enn 

lærerne; nemlig: Alle var villige til å delta.   

  

Også fra styringsgruppas side blir det trukket fram at både det interne og det eksterne 

samarbeidet har fungert godt. Fra styringsgruppas side ser vi at de baserer dette på åpen 

kommunikasjon og god informasjon til alle parter. Vi ser også at SU har en sentral plass i 

skolens MEIS-arbeid, både ved at de: arrangerer felles foreldremøter med MEIS som 

hovedtema, er positive samarbeidspartnere og at de er inspiratorer for andre foreldre. 

 

Svarene viser også at samarbeidet med oppvekst- og undervisningsetaten i kommunen om 

prosjektet har fungert svært godt. Når dette er sagt, leser vi at dette samarbeidet ofte 

knyttes til en person, nemlig Hans Toreskaas, og at det er han som har vært koordinator på 

kommunalt plan og inspirator i samarbeidet med skolene. Også samarbeidet med 

miljøhygieniker, teknisk etat og ENØK-senteret blir nevnt spesielt. Også her er det 

samarbeid med enkeltpersoner i de nevnte etater som blir trukket fram.  

  

 

Styringsgruppa er også meget klar i svaret på om miljøprosjektene ved skolen har gitt 

resultater, ikke minst ved å vise til at de har stått på over lang tid, og at synlige resultater 

av arbeidet har vært inspirasjonskilde til å holde ut. De nevner blant annet  

Arbeidsmåtene i skolen er endret mot større variasjon, MEIS blir trukket inn både i 
enkeltfag og i prosjekter, arbeidet har ført til reduserte strømutgifter, bruk av 
innesko, dørmatter, felles lufterutiner, jevnlig oppfølging av luftkvaliteten i 
klasserommene”. Videre nevner gruppa ”holde temperaturen rundt 20 grader i 
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klasserommene (tjue er best for hue), ET-kurver som blir ført hver uke. Dette er 
resultater bare fra ENSI.  

  

Styringsgruppa har også tilnærmet samme oppfatning som lærerne når det gjelder 

utviklingen av miljøprosjektene på skolen: 

Det startet som enkeltprosjekter, men har utviklet seg til å bli en helhet og en del av 
den naturlige skolehverdagen.        

 

 

8.2.2 Presentasjon og analyse av Kolbjørnsvik skole   
 

Også ved Kolbjørnsvik skole har MEIS i mange år vært et av de sentrale miljøutviklings- 

prosjektene. Skolen satser imidlertid mye bredere og har flere prosjekt som samlet utgjør 

helheten av miljøsatsingen ved skolen. Nedenfor beskriver vi kort noen av disse 

prosjektene for å gi et lite innblikk i denne siden av skolens virksomhet.  

 

Vedlikehold/rydding av skolens uteområde. Dette prosjektet har som formål å bevisstgjøre 

elevene på at de ikke skal kaste søppel rundt seg, og at det skal være pent rundt skolen. 

Prosjektet startet opp for ca. 10 år siden, og alle parter i skolesamfunnet er involvert. 

Eksempelvis har hver klasse en plan for når og hvor de skal rydde. Skolen understreker at 

dette prosjektet er en del av den samme strategien /målsettingen som MEIS. 

 

Skolens/elevenes valg – lokalhistorie. Formålet med dette prosjektet er at elevene lære mer 

om lokalmiljøet de bor i. Også dette prosjektet har røtter fra mange år tilbake, men ble satt 

mer i system etter innføringen av L97. Skolen understreker også at dette er et 

skoleprosjekt, hvor alle er deltakere. Hvert klassetrinn har et eget tema som de arbeider  

 

med en uke på høsten og en uke på våren. Eksempler på tema kan være båtbygging og 

utkikkspunkter på øya vår. 

 

Uteskole. I dette prosjektet skal elevene og lærerne (lære å) bruke uteområdet/ nærområdet 

som klasserom. Dette prosjektet karakteriseres også ved at det har vokst fram over lang tid, 

men også blitt systematisert de siste årene. Nå er alle parter involvert, i større eller mindre 

grad. I småskolen har elevene uteskole en fast uke dag hele året. På mellomtrinnet, og 
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ellers også på småskoletrinnet benyttes utemiljøet der det oppleves hensiktsmessig. Det er 

likevel viktig å bemerke at siden det er et skoleprosjekt, er lærerne forpliktet på 

systematisk å vurdere hvordan uteskole kan trekkes inn i elevenes helhetlige 

læringsprosess.   

 

Lærernes vurderinger av MEIS-arbeidet 

Også for Kolbjørnsvik skole er bakgrunnen for lærernes vurderinger av miljøutviklings-

arbeidet ved skolen hentet fra svarene på spørreskjema. Fra Kolbjørnsvik vil vi også legge 

til at vi har mottatt svar fra tilnærmet alle lærerne. 

 

Også ved denne skolen går er tydelig at alle klassene, elever og lærere, deltar aktivt i 

MEIS-prosjektet. De ulike aktivitetene som inngår i MEIS-prosjektet er kildesortering, 

temperaturovervåking, strømsparing, bruk av innesko. Noen klasser arbeider også med 

kompostering, orden, rydding og lufting. 

Blant lærerne er det også tilnærmet enighet om de viktigste formålene med prosjektet. 

Dette er; ”holdningsskapende arbeid, bedre inneklima og strømsparing”. Noen lærere 

legger også til at ”bevisstgjøring av elevene og metoden er konkret, den virker” også er 

viktige formål med skolens prosjekt. Alle lærerne, med unntak av 3 ubesvarte, er tydelige 

på at MEIS-prosjektet bør vurderes positivt i forhold til formålet. Noen representative 

eksempler fra lærerne: 

 Absolutt, vi tenker ikke engang over de tinga lenger, de er helt innarbeidet 

 Kildesorteringa er ikke helt perfekt, men resten går greitt.  
 

Svarene viser at de fleste lærere emner å se konkrete resultater/læringsutbytte for elevene 

av dette arbeidet. Her er noen beskrivelser: 

Elevene blir mer bevisst hva et godt innemiljø er, samtidig som de vet hvordan de 
konkret kan få det til.  

Søppelsortering er viktig og nødvendig for jorda vår.  

De har fått innarbeidet gode rutiner. 
  

Slik vi forstår skolen, har den et godt innarbeidet samarbeid internt og noe eksternt (andre 

miljøprosjekt). Dette synes også å bli bekreftet når det gjelder MEIS. De aller fleste svarer 

at de har samarbeidet med andre lærere, rektor, renholdere, vaktmester, helsesøster og 

elever. Noen få svarer at de bare har samarbeidet med noen av disse gruppene. Når det 
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gjelder samarbeidet med elevene, er vi ikke like sikre på om dette har fungert like godt når 

det gjelder å planlegge og evaluere læreprosessene sammen med dem. Dette baserer vi på 

de aller fleste læreres utsagn om at det er elevene som gjør det praktiske arbeidet.  Den 

enkelte lærers samarbeid med eksterne personer/institusjoner i MEIS-sammenheng synes 

imidlertid å være minimalt: Enkelte har svart renovasjonsfirma og/eller foreldre,  men det 

store flertall har latt spørsmålet forbli ubesvart.  

  

Det synes også som lærerne opplever at det har vært en svært positiv utvikling i prosjektet: 

Det har gått fra planlegging, motivering til innarbeidede rutiner. Det har gått fra plan til 

handling. De synes heller ikke å ha benyttet andre arbeidsmåter i MEIS-arbeidet enn de 

ellers benytter ved skolen. Vi tolker dette positivt, i den forstand at konkretiseringer og 

elevdeltakelse i handlinger/gjøringer allerede er så akseptert i kulturen at det ikke oppleves 

som noe nytt. Ut over det vi her har nevnt, synes ikke arbeidet med MEIS å ha påvirket 

verken arbeidsmåter eller innhold i fagene. Det eneste konkrete vi kan finne fra 

lærersvarene er: Ja, vi kan bruke gulvet som et undervisningssted, - vi kan ligge der og sitte 

der og ha ting på gulvet. Bruk av gulvet som nytt ”arbeidsareal” nevnes derimot av et stort 

flertall av lærerne.   

  

Svarene på spørsmålene knyttet til gjennomføringen av MEIS er også tilnærmet like. Et 

flertall er klare på at hovedutfordringen i planleggingsfasen har vært å motivere seg selv og 

sine kolleger. Vi tolker ikke dette som direkte motvilje mot selve prosjektet, men mer det å 

ha tilstrekkelig overskudd til å trekke i gang med noe nytt. Utfordringene i selve 

gjennomføringsfasen har tydeligvis blitt opplevd svært forskjellig. Fra det å innarbeide 

gode rutiner, oppleve skokaos i korridorene, skylle og brette melkekartonger, huske å ta av 

utesko og sette dem i hylla.  Vi oppfatter fellesnevneren for disse beskrivelsene ligger i det 

å innarbeide hensiktsmessige rutiner, og at forskjellene i opplevelser i hovedsak kan 

forklares med at elevene alder faktisk varierer fra 6 til 13 år.  

  

Sett fra lærerperspektiv er det entydig at den suksess skolen har hatt med dette prosjektet 

skyldes støtte og oppbakking fra rektor og prosjektleder. Når det gjelder rektors rolle 

beskriver lærerne den blant annet som pådriver, god til å motivere, sentral, ivrig i dette 

prosjektet.  I tillegg nevner et flertall av lærerne også penger til innkjøp av materiell, eller 

”gulroten” som en av dem kaller det.   
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Styringsgruppa og rektors vurdering av arbeidet 

Ved Kolbjørnsvik skole har styringsgruppa formelt bestått av en lærer, rektor, helsesøster 

renholder og vaktmester. I praksis derimot har ikke gruppa fungert som styringsgruppe for 

prosjektet. I parantes bemerket viser det seg også at denne styringsgruppa heller ikke har 

ansvaret for andre miljøutviklingsprosjekter. Tilbakemeldingene fra lærerne viser likevel at 

disse har opplevd et prosjekt hvor det både har vært styring og reell interesse for at dette 

skulle lykkes. Denne ”styringen” viser seg imidlertid å komme både fra rektor og fra 

skolens egen prosjektleder. Det er også symptomatisk at det er skolens prosjektleder som 

alene har fylt ut rapporteringsskjema for styringsgruppa. Når rektor ikke har vært med på 

denne tilbakemeldingen, er det fordi han hadde vært syk en lengre periode. Med bakgrunn 

i våre samtaler med rektor og skolens prosjektleder er vi klare på at disse var godt 

samstemt når det gjelder skolens utvikling av MEIS og ENSI. 

  

MEIS er en integrert del av skolens strategiplan. Samtidig som prosjektet har sin 

prosjektplan. Fram til sommeren 2001 var imidlertid ikke skolens miljøprosjekter en del av 

kommunens LA-21-aktiviteter. 

  

Tilbakemeldingen viser at styringsgruppa har den samme forståelse som lærerne når det 

gjelder den viktigste hensikten med MEIS-prosjektet. Også styringsgruppa svarer: 

holdningsskapende arbeid, bedre inneklima og redusere energiforbruk.  Summen av 

svarene fra lærere og prosjektleder indikerer klart at vi her står overfor et prosjekt som 

lærere, prosjektleder og ledelse har et eierforhold til. Et eksempel på en av våre valgte 

indikatorer er svaret på spørsmålet om hva styringsgruppa mener er den viktigste faktoren 

for at MEIS skulle bli gjennomført på skolen: få med seg lærerne og andre ansatte på 

skolen på det som skulle gjøres.   

  

På spørsmålet om hvilke problemer/vansker styringsgruppa har møtt i planleggingsfasen, 

er svaret svært interessant: Overgangen fra MEIS til ENSI. Informasjon om hva faktisk 

ENSI var. Målformulering – hvordan tenke helhetlig. Motivering av personalet.  Med 

bakgrunn både i våre samtaler på fellessamlingene for ENSI-skolene , møtene med skolene 

i  Arendal og med prosjektleder og rektor ved Kolbjørnsvik skole, ser vi denne uttalelsen 

som helt sentral. Etter vår oppfatning var det nok flere av skolene og ikke minst mange 

lærere i Arendal som meldte seg på ENSI-prosjektet, men fortsatte med MEIS, som om 

dette var samme prosjekt. Uttalelsene fra en samtale med Hans Thoreskaas om at vi har 
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nok ikke vektlagt denne forskjellen noe særlig, og heller kanskje ikke presset spesielt på for 

å fokusere på den, synes å bekrefte dette. Nå skal det imidlertid her også legges til at 

Arendal, også fra kommunens side, virkelig tok tak i denne utfordringen etter at forskerne 

satte søkelyset på dette området.  

  

De utfordringer som blir nevnt fra gjennomføringsfasen er oppfølgingen av den enkelte 

lærer – elev fra styringsgruppa/kontaktperson og læringsutbytte hos elevene, vanskelig å 

måle. Fra vår side undrestreker disse svarene det ansvar vi mener prosjektleder og rektor 

tok i dette prosjektet, ikke bare som inspiratorer og motivatorer, men også ved konkret å 

følge opp hver enkelt ved å etterspørre resultater. 

  

Det gode interne samarbeid skolen har hatt om dette prosjektet ble vektlagt i samtalene 

med rektor og prosjektleder, og støttes langt på vei i svarene på spørreskjemaene fra 

lærerne og styringsgruppa. Styringsgruppa svarer at det ble avholdt personalmøter internt 

på skolen der også renholdere, vaktmester og helsesøster deltok, og at disse ble 

gjennomført i den grad det var nødvendig. Også det eksterne samarbeidet blir svært 

positivt vurdert. Oppfølgingsmøtene i kommunal regi, der alle MEIS-skolene deltok blir 

kommentert slik: Viktig å ha et slikt fora, og en kommunal pådriver. 

  

Når det gjelder de konkrete resultatene fra MEIS, er styringsgruppa klar; det har blitt et 

bedre inneklima, hele skolen er med, og det er innarbeidet gode rutiner hos elevene. 

Videre har MEIS blitt gjennomført både med basis i enkeltfag og i tverrfaglige prosjekter. 

På den annen side er utarbeidelse av ET-kurver ikke gjennomført, og ifølge styringsgruppa 

at prosjektet ikke har ført til mer bruk av Internett ved skolen.  

  

Styringsgruppa og rektor lar være å svare på spørsmålene om det interne og eksterne 

samarbeidet har fått innvirkning på andre prosjekter/arbeidsformer/organiserings-former 

på skolen. Dette, sammen med våre samtaler med skolens rektor og prosjektleder, tyder på 

at miljøprosjektene ved skolen blir vurdert som viktige og positive, men ikke har direkte 

innvirkning på andre sider av skolen. 

 

     

8.2.3 Presentasjon og analyse av Roligheden skole 
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Roligheden skole har i tillegg til MEIS hatt et annet og sentralt miljøutviklingsprosjekt, 

nemlig Utvikling av skolens uteklasserom. Dette prosjektet ble startet beskjedent for 4 år 

siden. Nå er imidlertid åtte klasser – småskolen – engasjert.  

  

Prosjektet har som formål at det skal utvikle bruk av skolens uteklasserom til flest mulig av 

skolens klasser, og utvikle kompetanse i personalet. I forhold til elevene ønsker skolen 

gjennom prosjektet å gjøre dem glad i naturen, utvikle forståelse for samspillet i naturen, 

samt å gi elevene kunnskap og innsikt natur og miljøets betydning for menneskets 

eksistens.  

  

Dette prosjektet har ikke vært knyttet opp mot MEIS i snever forstand, men som et ledd i 

skolens totale ENSI-plan er det klart samsvar mellom disse prosjektene, da begge er 

knyttet opp mot miljø. Skolen sier det slik: MEIS er jo primært knyttet mot innemilø, det 

andre på utemiljø i vid forstand. 

  

På spørsmålet om hva som i en skoleutviklingsstrategi har vært bra/mindre bra ved 

prosjektet, svarer skolen: Også her har noen ildsjeler dradd arbeidet i gang. Skolen som 

helhet har nok kommet etter i langsomt tempo, men med voksende forståelse for verdien av 

uteklasserom. 

 

 

Lærernes vurdering av MEIS-arbeidet 

Også fra Roligheden skole ligger grunnlaget for vår presentasjon av lærernes vurderinger i 

svarene på spørreskjemaet. Av svarene går det klart fram at MEIS er en aktivitet hvor 

arbeidet foregår jevnlig hver uke. Det kan være å sjekke klasserom for lys, luft i 

friminutter, og/eller å måle temperatur. I følge lærerne ved skolen har prosjektet et 

overordnet formål, nemlig å bevisstgjøre elevene. Og i forhold til dette formålet mener 

lærerne at de ser klare resultater, nettopp fordi de har lykkes å få elevene med på MEIS-

aktiviteter. 

  

Lærerne har en klar erfaring med internt samarbeid i dette prosjektet, da spesielt med 

styringsgruppa, som består av inspektør, vaktmester, lærer og to elever. Samarbeidet har 

imidlertid mest foregått på møter, hvor det oppleves at elevene er lite involvert. Når det 

gjelder det eksterne samarbeidet, har ikke lærerne ved skolen noen erfaring med dette.  
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Fra lærerne side synes det ikke som MEIS har hatt konsekvenser for utvikling eller endring 

av arbeidsformene ved skolen. De er imidlertid klare på at både de og elevene har ”har 

blitt bevisstgjort i forhold til å spare strøm, kildesortere og å ta vare på naturen”. 

 

Styringsgruppas vurdering av arbeidet 

Som nevnt, er det inspektøren som representerer ledelsen i styringsgruppa ved denne 

skolen. Vi kommer derfor tilbake med rektors vurderinger av MEIS-arbeidet ved skolen i 

et eget avsnitt.  

  

Styringsgruppa ved skolen har vært svært aktiv og møtes jevnlig hele året, med ca. åtte 

møter. Gruppa har også utarbeidet en miljøplan for skolen. På den annen side er denne 

styringsgruppa ikke ansvarlig for flere miljøundervisningsprosjekter. M.a.o, prosjektet 

Utvikling av skolens uteklasserom har en annen styringslinje. Likevel, MEIS vurderes av 

styringsgruppa som et ledd i skolens utviklingsarbeid, samtidig som de også er bevisst på 

at MEIS er en del av kommunens LA-21 aktiviteter. 

  

Styringsgruppa har et noe bredere svar enn lærerne når det gjelder den viktigste hensikten 

med MEIS-prosjektet. De svarer: 1. bevisstgjøre elever og lærere på nærmiljø og 2.  

naturforvaltning. 3. Økonomi. Så langt merker vi oss denne forskjellen, og nevner at den 

kan være en indikator på at styringsgruppe og ledelse kanskje er mer opptatt av prosjektet 

enn lærerne. Dette inntrykket forsterkes også av svaret på spørsmålet om hvilke 

problemer/vansker styringsgruppa har møtt på i planleggingsfasen: lærerne har ikke helt 

skjønt hva prosjektet innebærer, Og svaret på spørsmålet om problemene i 

gjennomføringsfasen: motivere skolens lærere.  

  

Både internt og eksternt synes samarbeidet å ha fungert rimelig godt. Møter har blitt 

jevnlig gjennomført og har blitt opplevd meningsfulle. Samarbeidet om de daglige 

oppgavene i prosjektet mellom lærere, elever, vaktmester og renholdere finner vi derimot 

få spor av.  Det synes heller ikke som samarbeidstiltakene har fått innvirkning på andre 

prosjekter/arbeidsformer eller organiseringsformer. Styringsgruppa svarer i liten grad på 

konsekvensene av internt og eksternt samarbeid. 

  

Samtidig med presentasjonen av dette bildet, er det viktig å understreke at styringsgruppa 

er meget klar når det gjelder oppnådde resultater av skolens miljø-prosjekter.  De viser til 

 128 



at det har blitt en vesentlig bedring av inneklima, gjennom innesko, lufting, renhold ute og 

inne og riktig temperatur. Videre nevner gruppa at det mest positive ved MEIS har vært: 

engasjement blant elever og lærer omkring miljøproblematikk. På skolenivå mener gruppa 

å ha lært at arbeid med miljøspørsmål forbedrer skoles fysiske miljø.  

  

Svaret på spørsmålet om hva elevene har lært ved sin deltakelse i MEIS; ikke målbare 

resultater foreløpig og på spørsmålet om hva de største utfordringene ved MEIS har vært; 

vært mye famling omkring målsetting og innhold, tyder imidlertid på at erfaringene med 

miljøprosjektene har vært todelt. Styringsgruppas egen oppsummering viser dette tydelig; 

Mindre Bra: Mye usikkerhet og uklarhet om mål, midler og hensikt i faser av prosjektet. 

Bra: God oppfølging av eksterne samarbeidspartnere, interessant samarbeid mellom 

skoler. Vært mye læringseffekt. Framtvunget struktur og oversikt over vårt miljøarbeid. 

 

Rektors vurdering av MEIS og de andre miljøutviklingsprosjektene ved skolen 

Rektor ved Roligheden skole vurderer sin egen rolle i endringsprosessene til å være aktiv i 

planlegging, ære aktiv pådriver og oppfølger, ved å legge planer, drøfte med plangruppa og 

følge opp i kollegiet. 

 

Rapporteringsmalen fra rektor inneholder to hovedområder; endringer av 

organisasjonsformer og undervisningsmetoder ved skolen. På spørsmålet om de inntil fire 

viktigste organisasjonsendringer ved skolen svarer rektor: 

• Elevgrupper med ansvar for MEIS-oppfølgingen 

• Pedagogiske fellesmøter i kollegiet 

• Mer forpliktende teamsamarbeid 

• Plangruppa som aktiv pådriver i prosesser 

 

På spørsmålet om hva som er de viktigste faktorene til at disse endringene har skjedd, får 

vi disse svarene: L 97 og prosjekter i tilknytning til læreplanen, behov for å lære av 

hverandre – mer tilpasset opplæring med bruk av tema og prosjekt, kommunalt 

utviklingsområde og skolens utviklingsområde. Vi har valgt å gjengi denne rektorens svar 

fullt ut, fordi de er representative for de tilbakemeldinger vi har fått fra de andre rektorene 

i prosjektet både i intervjuer og i mer uformelle samtaler.   
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MEIS sin innflytelse på utviklingen av organisasjonsformer blir i første rekke vurdert som 

viktig for å etablere selvstendige elevgrupper som arbeider i friminutter og timer, mens 

MEIS bare til en viss grad har hatt innflytelse i forbindelse med utviklingen av tema- og 

prosjektarbeid. 

  

Rektormalen hadde også spørsmål om de inntil fire viktigste endringer av 

undervisningsmetoder i egen skole de to siste årene. Svarene her er: 

• Lærer arbeider mer som veileder 

• Mer tilpasset opplæring 

• Omorganisering av biblioteket, med mer selvstendig elevarbeid og IKT 

• Uteskole 

 

Svaret på spørsmålet om hva som er de viktigste faktorene til at disse endringene har 

skjedd, er slik: Ny læreplan L 97, kommunale utviklingsplaner, skolens utviklingsplaner 

med blant annet satsing på MEIS, ENSI og ASP, samt behov for læring og fornyelse i 

lærerkollegiet. Også her har vi referert hele svaret, da dette også dette er representativt for 

tilbakemeldingene på dette området fra rektorene. 

  

Også i denne prosessen har rektor, ut fra egen vurdering, vært aktiv både i planlegging og 

som pådriver i prosessen. Det legges blant annet opp til omfattende årsplaner som rektor 

følger opp i samarbeid med plangruppa. 

 

For rektor er MEIS et viktig verktøy i utviklingen av undervisningsmetoder i skolen. 

Prosjektet har blant annet ført til større engasjement for miljøspørsmål blant lærere og 

elever, og til mer selvstendige elever. I tillegg nevner rektor MEIS som et verktøy for å gi 

mer kunnskap om IKT.   

Rektor oppsummerer skolens miljøprosjekter slik: ”La elevene bli glad i naturen som 

grunnlag for engasjement i miljøspørsmål”. 

 

  

8.2.4 Presentasjon og analyse av Nedenes skole 
 

Fra Nedenes skole har vi kun mottatt skriftlig tilbakemelding fra rektor. Vi har imidlertid 

også hatt samtaler/intervjuer med han i forbindelse med våre ENSI-samlinger i Arendal. 
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Da vår kontakt med skolen kun har vært gjennom rektor, vil våre bilder bli silt med rektors 

briller. For i noen grad å bøte på denne subjektiviteten har vi i våre samtaler med de andre 

skolelederne i kommunen og med Hans Thoreskaas vært bevisst på å utforske deres bilder 

av Nedenes ungdomsskole. Med bakgrunn i ovennevnte vil perspektivet i denne 

framstillinga kunne bli noe ensidig.  

 

De tilbakemeldingene vi hadde spurt om fra rektor var knyttet til to hovedområder; 

eventuelle endring av organisasjonsformer, og eventuelle endringer av 

undervisningsmetoder ved skolen. I vår rapport fra 2000 (Bjørshol, Vinje, Wistrøm 2000) 

konkluderte vi slik når det gjaldt det interne samarbeidet og skoleutviklingen ved Nedenes 

ungdomsskole: 

Rektor mener det ikke har skjedd organisatoriske endringer internt i skolen, og at 
det ikke har blitt flere tverrfaglige prosjekter i skolens årsplan etter at ENSI startet 
opp. Etter rektors mening er ikke flere lærere involvert i miljøundervisningen enn 
tidligere, men ”mange” er involvert i tverrfaglige prosjekter ut over ENSI. 

 

Endring av organisasjonsformer ved skolen – rektors vurdering 

Rektorene ble bedt om å sette opp de inntil fire viktigste endringene av 

organisasjonsformer ved egen skole. I svaret vektlegger rektor - fleksibel bruk av 

lærerressursene ved bruk av studiesenter og fire pedagogiske verksteder. Felles 

studiesenter beskrives som en base der alle elevene - i alle fag – kan komme for hjelp og 

veiledning. De fire verkstedene – bakeri, konsern, kantine og Fredrikssons fabrikk – har 

som primæroppgave å gi elevene en pust i bakken for både skoleflinke og skolesvake 

elever. Timeplanen brytes opp, og det gjøres skriftlige avtaler med elevene, hjemmene og 

klassestyrer. 

 

Når rektor blir bedt om å synliggjøre hva han mener er de viktigste faktorene som har ført 

til disse endringene, er svaret entydig: 1. Stor motivasjon og felles forståelse av 

pedagogiske utfordringer i hele kollegiet. 2. Stor endringvilje. 3. Eksperimentell vilje. 

 

 Denne forståelsen synes fullt ut å stemme overens med det bildet de andre skolelederne og 

skoleetaten i Arendal har av skolen.  Rektor finner det vanskelig å vurdere MEIS som et 

verktøy i utviklingen av organisasjonsformene ved skolen, men peker likevel på at 

miljøpatruljen har brutt opp de tradisjonelle måtene å organisere på, og at elevene gjennom 

dette selv må ta ansvar for konkrete handlinger. 
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Når det gjelder rektors forståelse av egen rolle i skolens utviklingsprosess velger vi å 

gjengi hele svaret:  

Rektors rolle er nok viktig, dog slik at kollegiet selv får ”eie” sakene. Jeg lykkes 
aldri med ”egne” saker alene. Samtalene og en kontinuerlig drøfting i kollegiet er 
tingen. Der har rektor sin lederrolle.  

 

Innholdet i dette utsagnet støttes og understrekes sterkt av våre øvrige informanter.   

 

Endring i bruk av undervisningsmetoder – rektors vurdering 

I løpet av de to siste årene har skolen endret bruken av undervisningsmetoder innenfor 

disse områdene; økt bruk av tema- og prosjektarbeid, mer veiledning og selvstudier, og en 

ytterligere fleksibilitet vedrørende timebruken. Fleksibiliteten er i stor grad knyttet til 

verkstedene. 

 

Rektors oppfatning av de faktorer som har påvirket disse endringene er; L 97, som gir nye 

retninger: nybrottsviljen og fellesforståelsen for utfordringer i kollegiet, samt opplevelsen 

av felles ansvar for hele  skolen, og de tiltak som blir iverksatt.  Rektor understreker også 

at denne utviklingen er en kontinuerlig endringsprosess, hvor det er umulig å svare på hva 

som påvirker hva. Samtidig understreker han viktigheten av at det settes i gang tiltak, da 

summen av disse gjør organisasjonen mer åpen, fleksibel og eksperimenterende.  

 

Heller ikke i denne sammenhengen blir MEIS oppfattet som en vesentlig faktor. Rektor 

uttrykker det slik: Som en (liten) del, men MEIS kan være svært nyttig med tanke på 

fleksibilitet og aktiv læring……Som ledd i å lage et stort mangfold og stor fleksibilitet kan 

MEIS-arbeid være av stor verdi…. 

 

Rektors vurdering av egen rolle i disse prosessene uttrykkes slik:  

Som leder (ikke sjef) prøver jeg å hente ut kreativitet og engasjement og samkjøre 
dette til noe som HELE  kollegiet kan stå bak. Rektor har en viktig rolle i tillegg: Å 
sette dagsorden. Her har enhver rektor sitt kanskje viktigste virkemiddel.  

 

Våre øvrige informanter i Arendal støtter også rektor på Nedenes sin oppfatning av egen 

rolle i endringsprosessene ved skolen. 
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8.3 Analyse av ENSI 3 - prosessene i Aust-Agder 
 

Skolene i Arendal kommune har oppnådd mange og viktige resultater som en konsekvens 

av MEIS og ENSI 3-satsingen. En skjematisk og noe forenklet oppsummering av MEIS- 

resultatene ved deltakerskolene kan framstilles slik:  

• Inneklima ved alle deltakerskolene er blitt vesentlig forbedret 

• Det er høy bevissthet om målsettinger knyttet til miljø blant alle lærere og 

skoleledere 

• MEIS har høy prioritet for valg av daglige aktiviteter/læringssituasjoner  

• Det interne samarbeidet mellom ulike personalgrupper er vesentlig styrket 

• Det eksterne samarbeidet mellom den enkelte skole, deltakerskolene og 

kommunen er styrket  

• Skolelederne har stått i front/vært pådrivere i gjennomføringen av MEIS 

 

Dersom vi ser på resultatene fra ENSI 3- prosessene i kommunen, kan vi på samme måte 

framstille disse: 

• Alle skolene arbeider med flere miljøprosjekter/-tiltak 

• Det har vært en utvikling i antall miljøprosjekter/-tiltak ved alle skolene 

• Miljøprosjektene blir sett som en helhetlig del av skolenes miljøstrategi 

• Rektorene har både verbalt og i praksis blitt utfordret til å videreutvikle sin praksis 

fra å være pådrivere i et enkeltprosjekt til å være ledere i en helhetlig 

skoleutviklingsprosess. 

 

For å forstå noen av de viktigste forutsetningene og dermed prosesser som ligger bak disse 

resultatene, har vi valgt å trekke fram noen sentrale faktorer fra de ulike fasene i prosjektet. 

Vi har også valgt å dele prosjektet inn i disse fasene: Forberedelses- og 

implementeringsfasen, gjennomførings- og utviklingsfasen. Alle fasene søkes belyst på 

kommune og skolenivå.  

 

Forberedelses- og implementeringsfasen på kommune og skolenivå. 

Etter vår oppfatning har Hasse Thoreskaas, den senere leder for ENSI 3-prosjektet i 

Arendal kommune, hatt en sentral rolle for den retning utviklingen av prosjektet tok i 

kommunen. I oppstarten av ENSI 3 hadde han en sentral stilling innenfor området 
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implementering av miljøprosjekter hos utdanningsdirektøren i Aust-Agder, og var dermed 

godt kjent med tankene bak prosjektene, samtidig var han ”skolemann” fra Arendal, kjente 

behovene i skolene og ikke minst kulturen når det gjaldt skoleutvikling. I samtalene våre 

om oppstartsfasen av ENSI 3 kom det hurtig fram at han hadde tatt svært så bevisste valg 

på fem sentrale områder:  

• Tilgang på midler for å videreføre MEIS-arbeidet. 

• Skolene ikke skulle oppleve ENSI 3 som noe fundamentalt nytt, men erfare det som 

en naturlig videreutvikling av MEIS” .   

• Partene i skolesamfunnet skulle gjennom styringsgruppen ved den enkelte skole 

være ansvarlig for styringen av prosjektet  

• Rektorene skulle ansvarliggjøres 

• Et støtteapparat fra kommunenivå for å bistå skolene på de områder hvor de 

opplevde å mangle ekspertise          

 

Samtalene våre med representanter for skolene og de skriftlige tilbakemeldingene styrker 

vår antagelse om at Thoreskaas har imøtekommet sentrale trekk ved endringskulturen i 

Arendalsskolene:  

Det er viktig at det følger midler med når noe nytt må kjøpes inn, ikke for mye nytt 
på en gang. Vi- les grunnplanet - må erfare reell deltakelse, rektorene må stå bak, 
og det må være støtteapparat som er klar til å tre inn når behovet melder seg.     

 

Det kanskje viktigste tiltaket for å overføre eierforholdet fra utdanningsdirektør og 

kommune til den enkelte skole har vært etableringen av nettverk. Her mener vi både 

nettverk bestående av styringsgruppene og nettverk bestående av skolelederne. Det at 

kommunen har vært sammen om et prosjekt, også organisatorisk, har etter vår informasjon 

ført til et positivt fokus på prosjektet, enklere kommunikasjon på tvers av skoler og ikke 

minst en positiv konkurranse om å få resultater. 

 

Siden Thoreskaas’ strategi, slik vi kan etterprøve den, i stor grad bygget på å treffe sentrale 

kulturtrekk i Arendalskolene, og utvikle eierforhold også til ENSI 3, kan de positive 

resultatene på skolenivå forstås ut fra de samme hovedfaktorene. Fra vår side vil vi for 

skolenivået spesielt understreke viktigheten av to faktorer. Det at rektor har vært pådriver i 

prosjektet, noe som blir understreket av lærerne fra alle skolene, og at styringsgruppa eller 

en prosjektleder har vært sentral i prosessen i tillegg til rektor.       
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Gjennomførings- og utviklingsfasen på kommunalt og skolenivå 

På de nasjonale samlingene var Arendalsbenken sterkt representert. Under drøftingen av 

forskjellene på MEIS og ENSI 3 som prosjekt, og hva ENSI 3 egenlig innebærer, opplevde 

vi deltakerne sterkt engasjert. Dette inntrykket ble forsterket, blant annet av det initiativ 

Thoreskaas tok for å knytte nærmere kontakt med en av forskerne i den hensikt å ha 

dialoger med ledergruppene på ENSI-skolene i Arendal om sentrale utfordringer i 

viderutviklingen av prosjektet. 

På denne måten ble Arendalsskolene sikret en videreføring av MEIS, samtidig som 

ledergruppen ble ”tvunget til” å sette MEIS og ENSI 3 inn i en videre miljø- og 

skoleutviklingssammenheng.  Thoreskaas opprettholdt trykket på skolene ved at ENSI 3-

samlingene på kommunenivå jevnlig ble avholdt. Forskerne ble blant annet invitert til flere 

av disse samlingene for å utdype temaene fra de nasjonale samlingene og komme med sine 

innspill om konkretisering av ENSI 3 i en skoleutviklingssammenheng.  

 

 

Som det framgår av vår beskrivelse, ser vi Thoreskaas sin oppfølgingsfunksjon som helt 

sentral for den positive utvikling prosjektet har hatt i Arendal. De jevnlige møtene hvor 

ENSI 3 ledere var samlet, forskernes deltakelse, oppfølgingen fra kommunenivå når det 

har vært behov og koblingen av prosjektet med søknad om midler til kvalitetsutvikling i 

skolene (rundskriv 87/99). 

 

På skolenivå ser vi at rektor og styringsgruppene, eller i noen sammenhenger prosjektleder, 

har hatt samme funksjon som Thoreskaas på kommunenivå. På Nesheim skole har MEIS-

prosjektet fungert som utgangspunkt i den videre miljøsatsinga, og som grunnlag for 

skolens helhetlige skoleutvikling. Rektor og styringsgruppa har spilt en helt avgjørende 

rolle for denne utviklinga. Dette kommer blant annet fram i våre samtaler, som viser at 

disse har en klar og bevisst strategi når det gjelder å inkludere og utvikle eierforhold hos 

alle parter i skolesamfunnet. 

 

De samme prosessene synes å ha foregått også ved de andre skolene, selv om 

miljøprosjektene ikke synes å ha hatt den samme betydning for skoleutviklingen som ved 

Nesheim skole. Ved Kolbjørnsvik og Roligheden skole viser tilbakemeldingene på 

spørreskjema klart at rektor og prosjektleder/styringsgruppe tillegges en avgjørende rolle 
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for en positiv utikling av prosjektet. Også ved Nedenes ungdomsskole synes rektors 

vekting av og forståelse for skoleutviklingsprosesser å ha hatt avgjørende betydning.         

 

Fra vårt ståsted mener vi å kunne påstå, at innholdet i MEIS og ENSI 3- prosjektene i selv 

ikke vært årsaken til den positive utvikling Arendalsskolene har hatt, men at hovedårsaken 

er de entydige signaler, det engasjement og oppfølging, koblet med krav og støtte som har 

vært gjennomgående i Aust-Agder. Fra styringsgruppe og rektor på skolenivå, til 

Thoreskaas på kommunalt og utdanningsdirektøren selv på statlig nivå. 
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9.  SAMMENFATNING OG HOVEDKONKLUSJONER 

  

Dette kapittelet inneholder en gjennomgang og oversikt over resultatene fra evalueringens 

to faser, samt metodebruk. Vi har videre fokusert på aksjonsforskningsperspektivet og 

hvordan forskergruppen har påvirket ENSIs utvikling og resultater. Avslutningsvis har vi 

sett på veien videre til nye ENSI- og miljøundervisningsprogrammer.  

 

9.1 Sammenfatning og hovedkonklusjoner i fase 1. 
 

Første del av evalueringen var ment å gi en oversikt knyttet til forhold ved skoler som 

deltar i ENSI 3-prosjektet: dels til førsituasjon og forutsetninger ved de enkelte skoler, og 

dels til hva skolene hadde gjennomført i prosjektet på undersøkelsestidspunktet . 

Vedrørende det siste, dreier det seg spesielt utviklingen av internt og eksternt samarbeid.  

 

KUFs invitasjon til SU-kontorene og til skolene uttrykker ganske klart hva som er KUF’s 

målsetting og krav til de skoler som ønsker å delta i ENSI 3. I rapportene fra skolene samt i 

drøftinger med enkelte rektorer og lærere framkom det i denne sammenheng en viss 

forvirring om sammenhengen mellom det praktiske miljøundervisningsprosjektet MEIS og 

skoleutviklingsprosjektet ENSI 3, som MEIS er en del av. 

 

Drøftingen av hovedtendensen i skolenes tilbakemelding (kapittel 4). viser at selve 

arbeidet med miljøundervisnings-prosjekter ikke er noe nytt for de aller fleste skolene, og 

at en del av de prinsipper som ligger til grunn for ENSI når det gjelder utvikling av 

samarbeid internt og eksternt, heller ikke er ukjent. ENSI representerer derfor ikke noe 

grunnleggende nytt for de skoler som deltar i prosjektet, og det virker som flere 

skoler/rektorer har brukt ENSI nærmest som et incitament for å fortsette eller forsterke 

dette arbeidet.  

 

Imidlertid syntes det i fase 1 som om gjennomføringen av ENSI  er avhengig av at det er 

personer i miljøet som fungerer som ”ildsjel” eller er interessert i å være en drivkraft for et 

slikt prosjekt. Disse drivkreftene så ut til å være rektor og/eller enkelte lærere, og i noen få 

tilfeller vaktmester. Denne avhengigheten av drivkrefter understrekes også i begrunnelsen 

fra skoler som er avmeldt fra prosjektet: vanskelig å gjennomføre; mangler ”ildsjeler”. 
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Ut fra det materialet som forelå i fase 1 virket det som om gjennomføringen av ENSI-

arbeidet for de fleste skoler begrenset seg til noen bestemte klasser på skolen, og at disse 

hadde liten kontakt med eksterne kompetansefora eller andre skoler, til dels heller ikke 

med andre klasser på skolen i undervisningssituasjonen. Internett var høsten 1999, for 

eksempel, stort sett ikke brukt i forhold til ENSI. Skolene hadde hatt en god del kontakter 

med eksterne kompetansesentra, men aldri med høgskoler i ENSI 3-sammenheng. 

 

Effekten av ENSI på aktiviteter som ikke er knyttet til selve prosjektet så også ut til å være 

minimal, ut fra hva både rektorer og lærere meldte tilbake. Dette tydet på at det har vært 

relativt lite fokusert på skoleutviklingsdelen av ENSI. På dette punktet syntes det likevel å 

eksistere til dels store forskjeller mellom skolene av effekten av ENSI. 

 

 

9.2 Sammenfatning og konklusjoner i fase 2 – analyseområder 
 

Da det ble inngått avtale mellom departementet høgskolen i Vestfold i mai 1999 om 

evaluering av ENSI 3 var det en forutsetning at dette skulle foregå etter det som ble 

bestemt i en  oppdragsbeskrivelse. En del av denne er en konkret beskrivelse av hva 

departementet vil ha innsyn i. De åtte punktene (derav et punkt med tre underpunkter) 

danner basis for hovedkonklusjonene for evalueringens fase 2 for de enkelte 

undersøkelsesområdene.  

 

Analyseområde en: Departementet vil ha innsikt i hvilke samarbeidstiltak med lokale 

aktører som er gjennomført og hvilken nytte lærere og elever ser av slike 

samarbeidstiltak 

 

Aust-Agder 

For de mer konkrete vurderinger av hvilke samarbeidstiltak som er gjennomført, viser vi til 

analysen av fase 1 som blant annet spesielt er viet dette samarbeidet. Som en videre 

konstatering velger vi i denne sammenfatningen å vise til styringsdokumentet fra Arendal 

kommune fra februar 1999.  

1. Hele skolesamfunnet må med, inklusive foreldre  

2. Skolene lager ET-kurver 
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3. ”Tjue er best for hue”. 

4. MEIS-patruljen 

5. Bruk av databasen 

6. Videreføre etatens forpliktelser 

• Faglig oppfølging 

• Beholde innsparte gevinster i egen virksomhet 

• Videreutvikle det tverrsektorielle samarbeidet 

7. Knytte MEIS til kommunens arbeid med LA-21 

 

Med utgangspunkt blant annet i dette styringsnotatet er det i prosjektet fra skolenes side 

utviklet ekstern kontakt med   

• Oppvekst og undervisningsetaten 

• Helse- og sosialetaten 

• Teknisk etat 

• ENØK – senteret 

• Nærmiljøutvalg (alle lag og organisasjoner) 

• Andre ENSI-skoler i kommunen 

Disse tiltakene er gjennomført ved alle skolene. Når det gjelder arbeidet med å trekke 

miljøutvalgene inn i det nærmere samarbeid, varierer dette imidlertid noe fra skole til 

skole. 

 

Når vi spør lærere om hvordan de vurderer disse samarbeidstiltakene, kommer det tydelig 

fram at de og elevene i liten grad har hatt direkte samarbeid med disse instansene. På den 

annen side vurderes dette samarbeidet som svært viktig fra styringsgruppene og rektorene. 

Vi vurderer de eksterne samarbeidstiltak som er etablert rundt prosjektet som helt 

avgjørende for den positive utviklingen av miljøprosjekter i Arendalsskolene, og dermed 

for den praksis lærere og elever har etablert og videreutvikler.    

 

Møre og Romsdal 

For Sula vidergåande skule er det i målsetningene innbakt utadrettet virksomhet og kontakt 

med Sula kommune (bl.a. miljøvernlederen), Møre og Romsdal fylkeskommune særlig ved 

Utdanningsavdelingen og lokalavisen. 
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På Tingvoll videregående skule er prosjektleder for MEIS og ENSI 3 i Møre og Romsdal 

også daglig leder for miljøavdelinga ved ressurssenteret, slik at her var det innbakt en ytre 

kontakt. Dette betyr også bruk av fylkeskommunens utstyrsentral. 

 

Med hensyn til nytteverdi vurderer personalet ved Sula videregåande at de fikk god 

erfaring med prosjektarbeid, både i kunnskapstilegnelse og i læreglede og et mer bevisst 

forhold til innemiljø, selv om de i begynnelsen ikke hadde noe spesielt eierforhold eller 

forståelse for de målsettinger som lå i ENSI; de oppfattet at skoleutviklingsperspektivet 

ikke var bevisst. Seinere kom uttviklingsperspektivet inn og de følte at inneklimadelen ble 

en mer integrert del av skolens satsing. 

 

Nord-Trøndelag 

I og med at evalueringens fase 2 er i sin helhet viet Reithaug skole, gjelder konklusjonene 

denne skolen.  

 

På dette punktet henviser her særlig til analysen i fase 1 og undersøkelsen her, da vi 

fokuserte spesielt på dette punktet. Dette hadde sin bakgrunn i at forskergruppen vurderte 

de lokale aktører ble vurdert som spesielt viktige under oppstart. Evalueringen viser da 

også at skolen har hatt hoveddelen av sine eksterne kontakter i denne fasen av ENSI. Disse 

lokale kontakter er både ENØK-senteret, kommunen og andre skoler. I intervjuene med 

rektor i fase 2 av evalueringen, understreker hun betydningen av denne kontakten, både 

med hensyn til lån av utstyr, faglig hjelp og følelsen av å ha noen i ryggen som støttet. SU-

kontoret har blitt vurdert som lite viktig, og den kontakt som har vært, har kommet i stand 

ved evalueringsgruppens initiativ. 

 

Rektor fremhever kontakten med Stjørdal og Levanger kommuner og denne start dette ga 

med en felles plattform. Dette har etter evalueringsgruppes vurdering fått avgjørende 

betydning for den oppfatning skolen har hatt av innholdet i ENSI og at de energimessige 

og miljømessige sider ble vektlagt (MEIS i seg selv), mens skoleutviklingsperspektivet var 

mindre synlig og ikke bevisst.  

 

Analyseområde to: Departementet vil ha innsikt i Hvordan miljøtiltakene er integrert 

i skolens planer 
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Aust-Agder 

Som det framgår av kapittel 8.2. har Nesheim, Kolbjørnsvik og Roligheden skole ENSI 

integrert i skolens planer (når det gjelder Nedenes, se 8.2.4). Fra vår side vil vi understreke 

at dette ikke bare har vært papirplaner, men at de har vært levende i skolenes praksiser. 

Som en synliggjøring av dette, vil vi spesielt framheve utviklingen av antallet 

miljøprosjekter ved  skolene, og den positive vurdering lærerne har av utvikling av ENSI-

prosjektet. Utviklingen i antall miljøprosjekter og involverte har noe ulik fra skole til 

skole, men samlingen rundt ENSI har vært kommunal.      

 

Det som etter vår oppfatning spesielt kjennetegner de tre Arendal-skolene er at hele eller 

store deler av skolens interne og eksterne samarbeidspartnere er deltakende i skolens 

planer og praksiser. 

   

Møre og Romsdal 

Alle tre skolene har integrert ENSI i skolens planer, men det var varierende hvordan og i 

hvilken grad. Sula gjennomførte inneklimaundersøkelser (men ikke nødvendigvis som 

MEIS-prosjekt) i alle klasser. Tingvoll hadde året før gjennomført MEIS i samtlige 

grunnkurs (men ikke som ENSI-prosjekt), og gjennomførte det nå på grunnkurs Naturbruk. 

Smøla var kanskje den skolen som hadde miljøtiltakene mest integrert i skolens planer ved 

at hele skolen deltok i gjennomføringen av det, men det kan også forklares ut fra at skolen 

var så liten. 

 

Nord-Trøndelag  

MEIS har hele tiden vært nedfelt i skolens planer, både gjennom valg av miljø som 

satsingsområde som skolen generelt, og gjennom satsing på energisparing og inneklima 

spesielt. I planen for skoleåret 2000-2001 er to miljøområder nevnt spesielt, uteskole og 

ENØK. At skolen er systematisk i sitt arbeid kan knyttes både til det forhold at skolen i 

lengre tid har satset på miljø, og at skolen har deltatt i slike miljøprosjekter tidligere, bl.a. 

de to tidligere fasene av ENSI. Videre er rektor en pådriver som er bevisst i å bruke 

skolens planer aktivt, både internt som styringsredskap og eksternt ovenfor eksempelvis 

foreldre og kommune. Rektors bruk av planer og også arbeid mot styringsgruppe, og særlig 

to lærere i ENSI, passer godt i en tilnærming til skoleutvikling som er beskrevet i 

teorikapittelet som reedukative strategier. 
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Analyseområde tre: Departementet vil ha innsikt i hvordan organiseringa av 

miljøopplæringa knyttet til ENSI er: 

a) integrert i enkeltfag Hvis ja, hvilke 

b) Tverrfaglige prosjekter – hvilke fag trekkes inn? 

c) både i tverrfaglige prosjekter og i enkelte fag 

 

Aust-Agder 

Disse spørsmålene ble også behandlet i fase 1. Ved Nesheim skole har det skjedd en 

utvikling over tid. En ser nå integrering av miljøkomponenter i de fleste fag, flere 

tverrfaglige prosjekter, flere alderblandede prosjekter, flere prosjekter som skolen samlet 

deltar i, og flere prosjekter hvor det er systematikk i samarbeid med foreldre/foresatte og 

andre fra skolens nærmiljø. Variasjon, helhet og reell deltakelse fra alle parter synes å være 

gjennomgående for beskrivelsene av arbeidsmåtene ved skolen. 

 

Med unntak av MEIS-aktivitetene har de andre skolene i kommunen organisert miljø-

opplæringen med noen komponenter i enkeltfag, men i hovedsak temabasert og tverrfaglig, 

noe alle skolene finner meningsfullt og utvikler videre. 

  

Møre og Romsdal 

Organiseringen av miljøopplæringa knyttet til ENSI har vært tema-basert og derfor 

tverrfaglig. På Sula besto typisk planleggingsgruppa av personer med forskjellig 

fagbakgrunn, og prosjektet begynte med et tverrfaglig temaopplegg. De fagene som 

timeplanmessig ble inkludert, var matte, data og naturfag. For øvrig har ikke lærerne 

spesifisert hvilke fagtimer som ble benyttet, annet enn at hele uka var satt av til temaet. 

På Tingvoll hadde samtlige grunnkurs året før gjennomført MEIS (men uten at det var 

ENSI). Dette året var det kun grunnkurs Naturbruk som gjennomførte MEIS som et ENSI-

prosjekt, og da som eget valgfag. Smøla var kanskje den skolen som gjennomførte MEIS 

mest tverrfaglig. Der ble MEIS kjørt som et eget prosjekt på tvers av timeplanen.  

Nord-Trøndelag  

Dette punktet ble også viet oppmerksomhet i evalueringens fase 1. For Reithaug sin del ga 

dette ikke klare svar om integreringen i fag, men at det virket som det meste av 

undervisning var lagt til natur- og miljøfag. Det tverrfaglige preget har kommet klarere 

fram i fase 2 både gjennom rapporteringskjemaene og gjennom intervju. Satsingen på 
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MEIS var mest vellykket på småskoletrinnet fordi elevene deltok i utviklingen av tiltak og 

at dette var lagt opp som en helhetlig satsing. Ellers bør vi også nevne at fase 1 viste at 

elevene i meget begrenset grad hadde vært med på å planlegge og sette i gang MEIS. Dette 

betyr m.a.o. at elevene har kommet mer aktivt inn ettervert, og da særlig på 

småskoletrinnet. Det har vært et uttalt mål at alle elever skal delta og satsingen har vært en 

del av skolens sosiale læreplan. Hvilke fag som har vært inne i bildet er noe uklart, da det 

eneste faget som har vært nevnt er natur- og miljøfag. 

 

 

Analyseområde fire: Departementet vil ha innsikt i om prosjektet har bidratt til å 

endre på organisasjonsformer og undervisningsmetoder på skolen 

 

Aust-Agder 

På dette området er det store forskjeller mellom skolene i Arendal kommune. Nesheim 

skole har innefor miljøutvikling blitt en ”tema- og prosjektskole”, hvor det i løpet av de 

siste årene er utviklet planer og praksiser på; 

• MEIS 

• Uteskole 

• Skolehage 

• Jord- og skogbruk, med innlagte gårdsbesøk 

• Varm- og kald kompostering 

• Kildesortering 

• Vårsamling 

• Livet i ferskvann 

• Internasjonalt samarbeid ved vennskapsskole 

• Sjødager 

• Tilrettelegging av uteområdene 

 

Videre er lærere, ledelse og andre tilsatte enige om at det har skjedd en endring i 

arbeidsmåtene mot klart større variasjon, og at dette gjelder i alle klasser og for alle 

klassetrinn. Ikke minst har praksiserfaringene med tema- og prosjektarbeid øket sterkt. Et 

viktig og sentralt element i denne sammenhengen er at endringene har gått fra lærerstyrte 

til elevstyrte arbeidsformer. 
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Skolen har opprettet styrings/prosjektgruppe internt, hvor alle parter i skolen er deltakere. 

Bruken av slike tverrgrupper, både ad hoc og over tid,  synes å ha blitt et fast element i 

skolens måte å organisere seg på.    

 

Kolbjørnsvik og Roligheden skoler har også videreutviklet flere tema og prosjekter innefor 

miljøutvikling i løpet av MEIS- og ENSI-perioden. Lærerne og ledelsen ved disse skolene 

mener derimot ikke at det har skjedd den samme endringen i arbeidsformene, men 

understreker likevel MEIS sin innflytelse for opprettelse av selvstendige arbeidsgrupper, 

og dermed indirekte på skolenes arbeidsformer. Når det gjelder organiseringsformene er 

prosjektorganiseringen knyttet til ENSI-prosjektet, og vurderes i liten grad å ha hatt 

innflytelse på andre sider ved skolen. 

 

Nedenes skole har hatt store endringer både organisatorisk og i forhold til arbeidsformer. 

Rektor vurderer imidlertid at disse endringene i liten grad er en konsekvens av ENSI-

arbeidet ved skolen, men at dette arbeidet inngår …som et ledd i å lage et stort mangfold 

og stor fleksibilitet.    

 

Møre og Romsdal 

På alle skolene ble det opprettet nye tverrfaglige prosjektstyringsgrupper, men det virker 

som disse var tidsavgrenset til prosjektet. Skolene rapporterer om en noe økt 

kommunikasjon etter ENSI mellom lærere/ansatte som tidligere ikke hadde noen felles 

plattform, men ikke noen klar endring i organisasjonsform. Men enkelte lærere, spesielt 

Sula og Smøla, melder om at prosjekterfaringen fra ENSI – etter at de hadde forstått hva 

ENSI egentlig gikk ut på – var noe de ville bruke framover. For flere av lærerne førte de 

positive erfaringene fra prosjektarbeidet til et ønske om mer prosjektarbeid. Samarbeidet 

med eksterne personer/institusjoner hadde vært funksjonelt i noe tilfeller, i andre tilfelle 

lite hensiktsmessig. Det kom an på hvor ”matnyttig” samarbeidet var i forhold til 

undervisningssituasjonen. Hovedeffekten var nok at en del lærere hadde fått en positiv 

erfaring med prosjektarbeid og en mer fleksibel undervisningshverdag, og at dette var noe 

de gjerne ville prøve mer  

 

Nord-Trøndelag 

ENØK-satsingen har vært knyttet til alle klasser, og selv om det i hovedsak har vært to 

lærere som har hatt hovedansvar, betyr dette at de fleste lærerne også har vært involvert på 
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en eller annen måte. Satsingen har med andre ord blitt en felles satsing og plattform for 

hele skolen. Skolen har i følge tilbakerapporteringen ikke endret organisasjonsformer eller 

undervisningsmetoder på grunn av ENSI og skolen har verken vektlagt dette perspektivet 

eller vært det særlig bevisst. Refleksjonen over dette har i følge rektor kommet mer i 

etterkant. Skolen har gjennomgått store organisasjonsmessige endringer de siste årene. 

Dette omfatter teamorganisering og utvikling av teamenes autonomi, det omfatter bevisst 

bruk av styringsgrupper hvor teamene er representert, og det omfatter vekt på 

handlingsplaner som styrende redskap. Rektor er bevisst på utvikling av skolen, og mener 

at MEIS har støttet og blitt tilpasset de endringer skolen har vært igjennom og forsøker å få 

til. 

 

På samme måte har elevene opplevd lite endring i undervisningsmetoder på grunn av 

MEIS, og de har heller ikke påvirket utviklingen av prosjektet i særlig grad i oppstarten. 

Dette ble meget klart i evalueringens fase 1. Rektor trekker frem endringer også på 

undervisningssiden med bruk av prosjektundervisning, uteskole og aldersblandede 

grupper. Også her passer MEIS inn som støtte av de endringer skolen ønsker, hvor både 

prosjektformen og aldersblandede grupper er benyttet. Både lærere og rektor nevner dette i 

rapporteringsskjemaene i fase 2. Både uteskole og ENØK oppfattes dessuten som sider av 

det samme: Det utvidede klasserom. 

 

 

Analyseområde fem: Departementet vil ha innsikt i hvordan samarbeidet internt i 

skolene fungerer, og hvordan samarbeidet fungerer mellom skolen og lokale aktører 

 

Aust-Agder  

Ved Nesheim skole opplever lærerne at det nære samarbeidet både med oppvekst- og 

undervisningsetaten, helse og sosialetaten, teknisk etat og ENØK-senteret og 

nærmiljøutvalgene har fungert godt gjennom flere år (se analyseområde 1). Dette 

synspunktet støttes av styringsgruppa, inklusive rektor. Også ved de andre skolene i 

kommunen, Kolbjørnsvik, Roligheden og Nedenes, vurderer rektorene det nevnte 

samarbeidet mellom skolen og de lokale aktører som svært positivt. De vektlegger det 

eksterne samarbeidet som en nøkkelfaktor i utviklingen, spesielt for samspillet med 

oppvekst- og undervisningsetaten. 
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Når det gjelder samarbeidet internt i skolene, er det her langt større forskjeller mellom 

skolene. I forhold til MEIS-arbeidet i Nesheim skole blir samarbeidet internt på skolen 

mellom rektor, renholdere, vaktmester, elever og lærere betegnet som svært bra, og det 

vektlegges spesielt at kommunikasjon mellom og innen gruppene har fungert godt over tid. 

Et lite eksempel fra svaret fra en av lærerne på spørsmål om elevene er involvert i arbeidet: 

De er jo en del av skolemiljøet, og er selvsagt involvert. Rart spørsmål!  Det er likevel 

tydelig styrings/prosjektgruppa og ikke minst rektor oppfattes som ”ildsjelene” i arbeidet. 

Samarbeidet med SU og nærmiljøutvalgene er spesielt trukket fram som en av 

nøkkelfaktorene ved Nesheim. 

 

Ved Kolbjørnsvik oppleves det interne samarbeidet mellom lærere, rektor, renholdere, 

vaktmester, helsesøster og elever som positivt av de aller fleste, men en del er usikre på 

samarbeidet med elevene. Ved Kolbjørnsvik er det prosjektleder og rektor som klart peker 

seg ut som ”ildsjelene” i prosjektet. De har både vært pådrivere, motivatorer og etterspurt 

resultater i prosjektet. 

 

Roligheden har lite utbredt samarbeid om ENSI. Det meste er formalisert og foregår i 

styringsgruppa. Dette gjelder også for Nedenes skole. Vi finner det imidlertid riktig å legge 

til at det synes å være høy grad av engasjement fra de ulike parter i skolesamfunnet, når det 

gjelder utviklingen av nye organiserings- og elevaktive arbeidsformer, men for en stor del 

uavhengig av MEIS og ENSI. 

     

Møre og Romsdal 

På Smøla videregående utviklet det seg et meget positivt samarbeid mellom skolen og 

andre lokale aktører, som for eksempel den lokale barneskole. Det var også et godt 

samarbeid for alle skolene med for eksempel ENØK-sentrene og Ressurssenteret. 

Imidlertid var dette et samarbeid som gikk mellom skoleledelsen/lærerne og de lokale 

aktørene, og elevene var lite involvert i dette. Elevenes største (og viktigste) 

samarbeidspartnere var lærer og elever i de skolene hvor de målte inneklimaet. 

 

Nord-Trøndelag  

Som tidligere nevnt i dette kapittelet har både kommunen, andre skoler og ENØK-senteret 

vært en støttespiller under starten (analyseområde 1). Det bør også nevnes at dette 

samarbeidet har fortsatt gjennom hele evalueringsperioden med kontakt med andre skoler 
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både lokalt og på seminarer, med ENØK-senteret (i noe mindre grad) og kommunen. 

Kontakten med kommunen har på mange måter blitt viktigere ettersom den har satset 

spesielt på ENØK i skolen. 

 

Internt har prosjektet utgangspunkt i rektor. Hun har vært initiativtaker og den typiske 

”ildsjel”. Hun har ikke styrt eller drevet det alene, men har hele tiden fulgt det opp. Hun 

maser, som en av respondentene uttrykte det. Rektor er viktig i ENSI-arbeidet, men det er 

ingen tvil om at styringsgruppen og to lærere har gitt en bredere plattform, og dermed 

bidratt til at lærerne kunne få et eierforhold til det. Alle har nok ikke deltatt, da lærerne 

uttrykker i rapporteringsskjemaet at kontakten med klasser og lærere kunne ha vært bedre. 

De to lærerne har vært viktige gjennom hele prosjektet som ressurspersoner og pådrivere. 

Videre har det vært en målsetning at alle skulle delta og automatikk i tiltakene som ga 

energisparing og et bedre inneklima (internalisering av ”good practices”), noe rektor mener 

de har fått til. 

 

 

Analyseområde seks: Departementet vil ha innsikt i om det kan spores 

sammenhenger Lokal Agenda 21 prosesser og miljøprosjektet 

 

Aust-Agder 

Som det framgår av det siterte styringsdokumentet fra Arendal kommune (analyseområde 

1), har kommunen slått fast at MEIS-arbeidet ved skolene skal knyttes til kommunens 

arbeid med LA 21. Konkretiseringen av denne intensjonen har vært fulgt opp av 

Thoreskaas, og av rektorene på de enkelte skolene. Ved en av skolene ble det også 

utarbeidet en skolens LA 21. Som en oppsummering mener vi å kunne hevde at rektorene 

og medlemmene i styringsgruppene i de fire Arendalskolene jevnlig fulgte opp og 

konkretiserte intensjonene i LA 21.   

 

Møre og Romsdal 

Det var liten sammenheng mellom Lokal Agenda 21 og ENSI, i hvert fall i den forstand at 

lærerne var seg dette bevisst i MEIS-arbeidet. 

 

Nord-Trøndelag  
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ENØK-satsingen ble styrket av at kommunen hadde dette som satsingsområde og at dette 

ble vedtatt av kommunestyret. Kommunen hadde egen prosjektleder for ENØK og valgte å 

belønne skolenes energisparing. Teknisk etat har også vært inne i bildet, både i oppstart og 

underveis. Kommunestyrevedtaket medførte at ENØK-satsingen ble ført inn i LA-21. Hva 

dette har betydd for den videre satsingen er uklart. Rektor er meget tydelig på viktigheten 

av kommunens støtte, både med hensyn til hjelp med lån av utstyr, faglige råd og 

økonomisk belønning. 

 

 

Analyseområde syv: Departementet vil ha innsikt i hvilke hindringer deltakerne 

eventuelt ser i planleggingsfasen, i gjennomføringsfasen og i rapporteringsfasen. 

 

Aust-Agder 

Den hindringen som jevnlig gjentar seg både i våre samtaler med rektorene og i svarene på 

spørreskjema, er konkurransen med alle de andre viktige sakene som skal utvikle skolen, 

ikke minst kompetanseutviklingen som ble iverksatt etter L 97. Lærerne konkretiserer dette 

med at utfordringen ligger i å innarbeide hensiktsmessige rutiner og kunne gi relevante 

oppgaver på hvert trinn, slik at det ikke ”stjeler” for mye samarbeidstid. Fra styringsgruppa 

kommer dette fram i utfordringen; motivere personalet. 

 

I tillegg til de ovennevnte utfordringer er det tydelig for oss at overgangen fra MEIS til 

ENSI har vært spesielt utfordrende. I ettertid er det lett å registrere at det er lagt for liten 

vekt på/avsatt for liten tid til drøfting av forskjeller og sammenhenger mellom de to 

prosjektene. Som en konsekvens av dette ble også praksisforskjellene på de to prosjektene 

for sent drøftet.  I selve gjennomføringsfasen fant også lærerne det også vanskelig å måle 

resultater og elevenes læringsutbytte. 

 

Sist men ikke minst bør frustrasjonen med den manglende IKT-oppfølgingen av prosjektet 

nevnes. 

   

Møre og Romsdal 

Det virker som at hovedproblemet i planleggingen er skolens størrelse. Jo mindre skolen er 

og jo færre elever, jo mer fleksible blir lærerstaben i forhold til å bryte opp 

timeplanstrukturen og gjennomføre prosjekt. Det er forståelsen eller den didaktiske 
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målsettingen med miljøprosjektet som må være klar for at lærerne skal kunne gjennomføre 

et prosjekt som medfører endringer i skolen. Der denne målsettingen ikke var klar, ble 

prosjektet en ”teknisk måling” eller en ”happening” som ikke førte til noen varig endring i 

praksis. På den annen side medførte en slik ”didaktisk målsetting” til en viss konflikt i 

personalet, men derved en diskusjon om pedagogikken. 

 

Nord-Trøndelag  

Det største problemet er de mange saker (mange gode saker) som konkurrerer om 

oppmerksomhet og de skiftinger i fokuseringsområder som skolen hele tiden opplever. For 

Reithaug ble det opplevd som spesielt belastninger at skolens fremtid ble drøftet i denne 

perioden i kommunen. Videre var det som nevnt en noe dårlig kontakt mellom 

styringsgruppa og elever/andre lærere – det var vanskelig for én lærer å koordinere alt 

arbeidet, slik det tidvis var. En av lærerne rapporterer at prosjektet oppleves som statisk og 

dermed stillestående: det mistet sin dynamikk når man hadde funnet gode måter og ble en 

del av rutinene (her bør vi legge til at dette var nettopp målet: internalisering av gode 

vaner). Rektor derimot, fremhever stadig perspektivet om å være underveis– alt er ikke 

perfekt eller løst på beste måte, men skolen er på vei.  

 

IKT har blitt lite nyttet og ble opplevd som et stort problem i oppstartfasen, både fordi 

skolen manglet maskiner og kompetanse, og fordi det ble investert mye tid penger inn i 

noe som aldri fungerte (IKT som redskap i MEIS/ENSI). 

 

 

Analyseområde åtte: Departementet vil ha innsikt i hvilke 

støttetiltak/samarbeidsrelasjoner som fremmer miljøopplæringen og elevenes læring 

 

Aust-Agder 

Når det gjelder utviklingen av MEIS og ENSI i Arendal kommune viser vi til 8.3. og vår 

beskrivelse av sentrale støttetiltak . Her trekker vi blant annet fram:  

• Tilgang på midler for å videreføre MEIS-arbeidet….. 
• Skolene ikke skulle oppleve ENSI 3 som noe fundamentalt nytt, men erfare det som 

en naturlig videreutvikling av MEIS” .   
• Partene i skolesamfunnet skulle gjennom styringsgruppen ved den enkelte skole 

være ansvarlig for styringen av prosjektet  
• Rektorene skulle ansvarliggjøres 
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• Et støtteapparat fra kommunenivå for å bistå skolene på de områder hvor de 
opplevde å mangle ekspertise     

     

Etter vår oppfatning var kommunens strategi vel fundert, men det som gav resultater var at 

støttetiltakene ikke forble papirplaner, men ble systematisk fulgt opp. 

 

En annen samarbeidsrelasjon som er trukket fram som sentral for utviklingen av prosjektet 

i Arendal kommune, er fellessamlingene som departementet gjennomførte og møtene og 

refleksjonene med evalueringsgruppen. Det synes å være helt avgjørende at det er avsatt 

tid til refleksjon, hvor blant annet sammenhengen mellom prosjekt, ønsket skoleutvikling 

og elevenes læringsutbytte er sentrale faktorer. Videre tyder flere uttalelser fra rektorer og 

styrings-/prosjektgrupper på at eksterne kritiske venner kan virke fremmende. 

 

 

Møre og Romsdal 

For de tre videregående skolene i Møre og Romsdal er det to elementer som blir trukket 

fram i forhold til skoleutvikling (dvs. bedre miljøopplæring og økt læring hos elevene):  

1. At det foregår en didaktisk debatt om hva hensikten med dette prosjektet er, og 2: at 

elevene blir ansvarliggjort i prosjektet. Dvs. det er nødvendig med tid/ressurser og 

organiseringen av en refleksjons/diskusjonsprosess rundt prosjektet. Refleksjonsprosessen 

foregikk for disse skolenes del mye når lærerne/prosjektlederne var på fellessamlingene for 

ENSI. En ansvarliggjøring av elevene foregikk mye når de skulle ut til eksterne 

samarbeidspartnere (skoler o.s.v.) og selv gjennomføre målinger, eller ved at de så 

konsekvensene av sine egne handlinger (energisparing) og kunne få nytte av dette. 

 

Nord-Trøndelag  

For prosjektets helhet har det vært fremhevet tidligere de eksterne aktører. Rektor 

fremhever også de felles samlinger som departementet og evalueringsgruppen som spesielt 

viktig. Dette for å sette fokus, som inspirasjon og som påfyll. For elevenes del har arbeidet 

med å skape felles plattform vært viktig, og for småskoletrinnet sin del at de opplevde at de 

fikk til mye (og ble ledende i dette arbeidet, som rektor har understreket som særlig 

viktig). 
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9.3 Oversikt over metodebruk og resultater  
 

KUFs formål med prosjektet var å initiere til varige endringer i skolens organisering og 

adferd. Dvs. ENSI skulle føre til praktiske endringer i skolens organisering og den 

konkrete undervisning. KUF satte som betingelse for deltakelse i ENSI-prosjektet at det 

skulle foregå en rapportering fra deltakende fylker til departementet. Derfor ble 

forskergruppens mandat ikke bare å evaluere resultatene, men også å gå inn med 

aksjonsforskning for å bistå skolene i deres endringsprosess. På denne bakgrunn benytter 

vi mer plass til å beskrive vår deltakelse i direkte dialog med ENSI-deltakerne, se nedenfor 

punkt a. 

 

Det ble derfor viktig med tre forskjellige metoder i denne fasen: 

a) Forskernes deltakelse på forskjellige kurs- og konferanser og arbeidsseminarer 

hvor skoleutvikling og ENSI var tema, og hvor representanter fra deltakende skoler 

og involverte etater var med. 

 

For å vise vår oppfatning av behovet for denne deltakelsen trekker vi fram et utsnitt av en 

samtale med fra vårt første møte med rektorene: Jeg finner det ikke spennende å være 

deltaker i ENSI-prosjektet og lurer på å slutte. På skolen holder vi jo på med flere andre 

og mer elevaktiviserende miljøprosjekter enn MEIS. Denne nære koblingen av MEIS og 

ENSI ble stadfestet i påfølgende samtaler, samtidig ble behovet for å trekke 

miljøprosjektene inn som en integrert del av skolelenes utviklingsplaner, også i praksis 

klart dokumentert. I tillegg til vår deltakelse på de nasjonale og internasjonale 

konferansene ble det inngått avtaler mellom fylkene og forskerne om en direkte oppfølging 

av ENSI-prosjektet på skolenes ”hjemmebane”. Intensjonen med disse samlingene mer 

eksplisitt uttrykt var å 

• Utvikle en felles teori mellom deltakere og forskere som gjorde det mulig å se 

og å sette ord på miljøprosjektene praksiser og sammenhengen med skolenes 

utvikling 

• Utvikle en felles anvendelseskunnskap hos deltakerne i arbeidet for utviklingen 

av den enkelte skole 

• Ha et forum for dialog mellom ENSI-skoler og forskere  
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Disse avtalene ble gjennomført i to av fylkene, Aust-Agder og Sør-Trønderlag. I begge 

fylkene ble det gjennomført tre heldagssamlinger. I Aust-Agder var Arendal kommune 

representert med Thoreskaas. I tillegg var målgruppen rektorene og prosjektgruppene ved 

ENSI-skolene. I Sør-Trøndelag var utviklingen en noe annen. På de to første møtene var 

også her rektorene og prosjektlederne tilstede. I samråd med fylkets operative 

prosjektleder, Helge Beitland, trakk vi inn lærere fra flere ENSI-skoler på den siste 

samlingen. Når det gjelder Møre og Romsdal, ble det ikke inngått egen avtale om 

oppfølging ut over fellessamlingene. 

 

I samlingene både med Aust-Agder og Sør-Trøndelag var innholdet konsentrert om 

sammenhengen mellom miljøprosjekter og noen sentrale begreper; endring, forandring, 

skoleutvikling, erfarings og organisasjonslæring. I tillegg ble aksjonslæring og 

aksjonsforskning trukket inn i prosessen (se kapittel 2.2.). Som nevnt var det en 

forutsetning at samlingene skulle øke evnen til å se, forstå og videreutvikle egen praksis. 

Dette gjorde at vi i samlingene benyttet dialogen som arbeidsform, skolenes egne praksiser 

som grunnlag for teoriforståelse. 

 

Som aksjonsforsker var det spennende å se hvilken glød og entusiasme rektorene, 

prosjektlederne og lærerne i Sør-Trøndelag viste i gjennomføringen av disse samlingene. 

Vi forstår denne entusiasmen som et resultat den oppvurdering av egen praksis og 

erfaringslæring samlingene skulle vise, samtidig med at arbeidet med de nevnte sentrale 

begreper virkelig gav økt evne til å se og til å sette ord på egen praksis. 

 

Disse samlingene gav også resultater på en noe annen arena. Samtalene og intervjuene, 

spesielt med rektorene og  prosjektgruppe-medlemmer, viste at deltakerne i ENSI-

prosjektet og forskerne hadde  kommet langt videre i en felles teori- og praksisforståelse.       

 

b) Skriftlig separate spørreskjemaer til 1) rektor, 2) styringsgruppa og 3) enkeltlærere 

for å klarlegge de forskjelliges intensjoner og oppfatning av resultater. Disse 

rapportskjemaene skulle samtidig formuleres slik at de skulle bidra til en 

selvevaluering 

På bakgrunn av denne rapporteringen, skulle det foretas et utvalg av skoler som 

skulle gjennomføre en nærmere 

c)  samtaler og intervju med ledelse og lærere,  
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9.4 Hovedkonklusjon rapport 2  
 

Evalueringen i fase 1 hadde til hensikt å undersøke dels førsituasjon og forutsetninger ved 

de enkelte skoler, dels hvor langt skolene hadde kommet i prosjektet på 

undersøkelsestidspunktet (høsten 1999). Gruppen valgte særlig å fokusere på utviklingen 

av internt og eksternt samarbeid, da departementet var særlig interessert i dette området og 

da det var å anta at denne ville være særlig viktig i oppstartfasen.  

 

Tilbakemeldingene fra skolene viste en viss forvirring om sammenhengen mellom det 

praktiske miljøundervisningsprosjektet MEIS og skoleutviklingsprosjektet. Derfor var det 

lite forståelse for og liten fokus på MEIS/ENSI 3 som et skoleutviklingsprogram. De 

deltakende skolene er godt inne i ulike miljøundervisningsprosjekter, slik at MEIS/ENSI 3 

ikke representerer noe grunnleggende nytt for de skoler som deltar i prosjektet. Det virker 

som flere skoler/rektorer knytter seg til ENSI fordi det fortsetter og/eller forsterker arbeidet 

med miljøundervisning.  

 

Det virker som gjennomføringen av ENSI avhenger av at det finnes det vi vil kalle en 

”ildsjel” som kan fungere som drivkraft for et slikt prosjekt, enten dette er rektor, enkelte 

lærere, eller som i ett tilfelle, vaktmester. Gjennomføringen av ENSI 3 var oftest i 

oppstartfasen knyttet til noen bestemte klasser på skolen. Elevene hadde liten kontakt med 

eksterne kompetansefora og til dels heller ikke med andre klasser på skolen i 

undervisningssituasjonen. Internett var stort sett ikke brukt i forhold til ENSI. De ansatte 

som var involvert i ENSI 3, hadde hatt en god del kontakter med eksterne 

kompetansesentra Særlig ENØK-sentra og fylkes-\kommunale etater), og disse hadde i 

flere tilfeller avgjørende betydning for det faglige innholdet i 

miljøundervisningsprogrammet (MEIS). Videre hadde implanteringen av MEIS ført til at 

renholdspersonale og vaktmester ble involvert i arbeidet 

 

Effekten av ENSI på aktiviteter som ikke er knyttet til selve prosjektet så også ut til å være 

minimal, ut fra hva både rektorer og lærere meldte tilbake. Dette tydet på at det har vært 

relativt lite fokusert på skoleutviklingsdelen av ENSI. På dette punktet syntes det likevel å 

eksistere til dels store forskjeller mellom skolene av effekten av ENSI. 
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Fase 2 av evalueringen ble foretatt våren og høsten 2001. Det var en målsetning og gå 

dypere inn i skolene enn det som hadde vært mulig i en oppstartfase hvor de fleste skolene 

så vidt var i gang. Videre valgte forskergruppen å gå grundig inn i de åtte punktene (derav 

et punkt med tre underpunkter) som dannet basis for departementets oppdragsbeskrivelse.  

 

Lokalt samarbeid og vurdering av nytten for lærere og elever. Det er tydelig at den 

eksterne kontakten hovedsakelig har vært knyttet til de eksterne samarbeidspartnere som 

var aktuelle i oppstartfasen, altså ENØK-sentra og fylkes-\kommunale etater. Det kan også 

spores en viss utvikling over tid da det ser ut til at flere skoler har knyttet prosjektet til LA-

21. Vi vurderer den eksterne kontakten som viktig for den retningen ENSI 3 har fått, om 

ikke alltid i retning av skoleutvikling. Det er liten tvil om at forskergruppen og 

møter/seminarer har medført en dypere forståelse av ENSI 3 og gjort skolene mer bevisste 

på skoleutviklingsperspektivet. Den eksterne kontakten har imidlertid hatt størst betydning 

for rektor og medlemmene av de ulike styringsgruppene. Elevene har hatt lite eller ingen 

slik kontakt i forbindelse med ENSI 3. 

 

Integrering av miljøtiltakene i skolens planer er vanlig i alle de tre 

undersøkelsesområdene. Dette gjelder både ENSI og andre miljøundervisningsprosjekter. 

Vi kan spore mye bevisst arbeid på dette området som å bruke planarbeidet som styrende 

for de strategier skolen har for sitt miljøarbeid. 

 

ENSIs tilknytning til enkeltfag og tverrfaglige prosjekter. Her er det en viss variasjon 

mellom de ulike skoler og områder. Både i Agder og i Møre og Romsdal finner en vekt på 

tverrfaglig arbeid og på temarbeid, hvor ENSI og andre miljøundervisningsprosjekter 

inngår i flere fag. I Agder er det en viss utvikling å spore i retning av mer tverrfaglighet.  I 

Nord-Trøndelag virker det som det faglige fokus opprinnelig har vært knyttet til natur- og 

miljøfag. I fase 2 hvor forskergruppen har konsentrert seg om Reithaug kan man ane en 

noe mer tverrfaglig tilnærming og at det er knyttet til en helhetlig utvikling av 

skolemiljøet.  

 

Endring av organisasjonsformer og undervisningsmetoder på skolen. På dette området 

er det store forskjeller mellom skolene. Ved noen skoler har endringene vært store, ved 

andre skoler relativt små. Selv på de skolene hvor det har foregått store endringer i 

 155 



prosjektperioden, er intet som tyder på at miljøprosjektene er den avgjørende faktoren for 

endringene. Der miljøprosjektene vært integrert i skolenes utviklingsplaner er de nokså 

selvsagt blant de faktorer som påvirker endringene. 

 

Det interne samarbeidet, og samarbeidet med lokale aktører. Ved de skolene som har 

miljøprosjekter som sitt eller et av sine hovedsatsingsområder, og hvor miljøprosjekter 

inngår som en naturlig del av skoleforståelsen/skolekoden, fungerer både det interne og det 

eksterne samarbeidet meget godt. Samarbeid synes å være en av nøkkelfaktorene for i det 

hele tatt å lykkes med miljøprosjektene. 

 

Sammenhenger Lokal Agenda 21 og miljøprosjekter ved skolene. Helt avgjørende for 

at disse sammenhenger ble etablert var kommunens forståelse for og satsing på LA 21, og 

ikke minst at det var en person sentralt i kommunene som var ansvarlig for 

kommunikasjonen med skolene.   

 

Hvilke hindringer ser deltakerne ser i planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og i 

rapporteringsfasen. Mange av skolene opplevde en mangel på prioritering av oppgaver. 

Dvs. ENSI var bare en av mange utfordringer som skolen måtte ta, slik at de ikke fikk tid 

eller anledning til å konsentrere seg om noen få prosjekter, og derved heller ikke fikk tid til 

å drøfte skikkelig hva dette dreide seg om. De etterlyste en klarere strategi og prioritering 

av satsingsområder fra ledelsens side. Dette ga seg utslag spesielt i planleggingsfasen, men 

også i de andre fasene. IKT-ferdigheter og utstyr – eller mangel på sådan – var en vesentlig 

faktor, og derfor har IKT-elementet vært av minimal betydning for alle skolene. 

 

Hvilke støttetiltak/samarbeidsrelasjoner fremmer miljøopplæringen og elevenes 

læring? Ut over en klar strategi fra kommunens/fylkeskommunens side med praktiske 

støttetiltak, var tid til didaktiske/pedagogiske diskusjoner og refleksjoner helt sentrale for 

at prosjektet skulle bli vellykket. Dette gjaldt både tid til interne drøftinger, men også 

møter med eksterne veiledere. 

 

 

9.5 Anbefalinger 
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Denne evalueringen gir grunnlag for noen konkrete anbefalinger i det videre ENSI-

arbeidet på nasjonalt nivå. Vi har valgt å dele våre anbefalinger i tre hovedområder: 

• Valg av miljøundervisningsprosjekter 

• Støtte til etablerte miljøundervisningsprosjekter 

• Departementets rolle 

 

Valg av miljøundervisningsprosjekter. Allerede tidlig i evalueringen av ENSI 3 startet vi 

med å stille spørsmål om valg av MEIS-skoler var den beste måten å velge skoler for dette 

prosjektet. Bakgrunnen for våre spørsmål gikk i stor grad på MEIS sin teknologiske 

orientering, med den følge det hadde for elevdeltakelse og elevaktivitet. I vesentlig grad 

mener vi å ha fått svar som støtter at valg av selve miljøundervisningsprosjektene må 

baseres på to hovedkriterier, hvor det ene er et krav til innholdskomponenten, og den andre 

elevmedvirkningen: 

• Prosjektene må ha tilknytning til samfunns- og interessekonflikter 

• Samtidig må prosjektene baseres på reell elevmedvirkning i alle faser. 

Disse to punktene henger sammen og skal bidra til å sikre elevenes interesse, engasjement 

og deltakelse i miljøundervisningsprosjekter, jfr. erfaringene fra MUVIN-prosjektet. 

Implisitt i vår prosjektforståelse og de to nevnte kriterier følger også at prosjektene er 

tverrfaglige. 

 

Støtte til etablerte miljøundervisningsprosjekter. Etter vår oppfatning er det ett 

spørsmål som i utgangspunktet må besvares. Er hensikten med ENSI primært å utvikle nye, 

gode prosjekter, eller er det å videreutvikle, synliggjøre og systematisere erfaringene i 

forhold til skoleutvikling?  Våre erfaringer tyder på at vi er situasjon hvor det primære 

siktmål ikke lenger er å utvikle nye prosjekter. Det er allerede mye og god praksis i de 

norske skolene. Dette gjelder også innenfor miljøundervisningen. På den annen side synes 

det også her å være vanskelig å få de gode miljøprosjektene som fremmer skoleutvikling 

fram i lyset og få systematisert erfaringene.  

 

Evalueringen av ENSI 3- prosjektet peker i denne sammenhengen på noen mulige veier. 

Ikke minst gjelder det videreutviklingen av aksjonslæringen som læringsform også på dette 

området, og høgskolenes, kommunenes og fylkeskommunenes rolle i denne sammenheng.  

• Støtte gjennom veiledning fra høgskolene. Et av de viktige virkemidlene for å 

videreutvikle aksjonslæringen på dette området i skolene, er systematisk å 
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benytte lærerne ved høgskolene som veiledere i prosessen. En slik ordning vil 

kunne sikre utvikling av de prosedyrer og den dokumentasjon som er nødvendig 

for at aksjonslæringen i skolene virkelig skal utvikles. Samtidig åpnes også 

mulighetene for mer aksjonsforskning, og flere FOU-arbeider på området.  

• Støtte gjennom skoleeier.  I en tid hvor endring, vedlikehold og utvikling av 

kvalitet og systematikk i oppfølging er nødvendige prosesser for alle skoler, vil 

kommunal/fylkeskommunal støtte være en viktig suksessfaktor. Kravene fra 

skoleeier til skolene om ovennevnte endringer er mange, og krever mye tid både 

fra ledelsen og personalet, og etter hvert også fra elevene. Skoleeiers støtte til 

miljøundervisningsprosjekter må tydeliggjøres. Forutsetningen må være at både 

skole og skoleeier mener prosjekt er realistisk, og at skoleeier binder seg til 

oppfølging og støtte av prosjektet. 

• Støtte gjennom nettverk. Vi foreslår at landet deles fire regioner, region nord, 

midt-Norge, vest og øst. I hver region har en høgskole ansvar for utvikling av 

nettverk i miljøundervisning med vekt på skoleutvikling, i første rekke for de 

skoler og skoleeiere som har etablert et samarbeid høgskolen. I tillegg til de 

naturlige funksjoner som ligger i nettverk, erfaringsutveksling, 

kompetanseutvikling med mer, bør høgskolen også ha det regionale ansvaret for 

utviklingen av IKT og miljøundervisning. Dette kan utnytte de muligheter som 

ligger i Nettverk for miljølære 

 

Departementets rolle. Etter vår oppfatning er det en nødvendig at departementet fortsatt 

engasjerer seg på dette området, også ut over skriftlige og verbale signaler. Området er for 

viktig for elevenes egen framtid til at det skal bli fortrengt av andre viktige områder som 

kanskje oppleves som mer påtrengende i øyeblikket. Med dette som utgangspunkt, samt de 

ovennevnte anbefalinger, vil departementets rolle etter vår oppfatning i hovedsak måtte ha 

tre hovedfokus: 

• Legge forholdene til rette for utviklingen av en veileder og 

aksjonsforskergruppe ved fire høgskoler. I tillegg til den støtte dette vil kunne 

tilføre de gode miljøundervisningsprosjektene, vil det føre til at høgskolene 

videreutvikler sitt teori/praksis-forhold innenfor området, relasjoner, 

undervisning, aksjonsforskning, kompetanse med mer. 
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• Støtte skoleeier i arbeidet for å holde fokus på de gode miljøundervisnings-

prosjekter. Dette bør omfatte noe økonomisk støtte, og ikke minst oppegående 

dataprogrammer. 

• Tilrettelegge tilbakemeldingssystemer som sikrer at departementet har 

nødvendig informasjon om praksisfeltet. Et samarbeid på dette området med 

de fire regionale høgskolene vil både kunne sikre oppfølgingen av de gode 

miljøprosjekter, og tilbakemeldingen vil kunne være oppdatert og konkret.  
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VEDLEGG I 
 
Statistikk over et utvalg av spørsmålene og problemstillingene 
 
 
 
 
A. Bakgrunnsinformasjon 
 
Antall skoler med i prosjektet i utgangspunktet:   22 
hvorav antall skoler besvart:     13 
og ”avmeldte” skoler:        5 
dvs. manglende svar fra skoler      4 
 
Antall besvarelser ialt:     30 
Hvorav besvarelser fra lærere    17 
og besvarelser fra rektorer     13 
 
Av skolene er det:  
Grunnskoler       10 
Videregående skoler        3 
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B. Oppdraget (besvart av rektor)(dvs. 13 svar)
 
Fra hvem fikk skolen oppdragsbeskrivelse 
vedr. ENSI:  
 

SU-kontor   3 
Skolekontor   5 
Andre    3 

       Ikke besvart    2 
   
Hvem tok opp spørsmålet om ENSI på 
skolen?  
 
 

Rektor    10 
En av lærerne   0 
Vaktmester   1 
Andre    2 

 
I  hvilke fora ble ENSI tatt opp? 
 
 
 
 

Medbestemmelsesmøte 1 
Personalforum   12 
FAU    1 
Samarbeidsutvalg  2 
Uformelt   2 

 
Har skolen foretatt en formell beslutning 
om å delta i ENSI?  

Ja    10 
Nei    3 

 
Hvis formell beslutning: i hvilke fora ble 
det besluttet? 
 
 
 

Medbestemmelsesmøte 1 
Personalforum   9 
FAU    1 
Samarbeidsutvalg  2  
Uformelt   0 

     Ikke besvart   2  
    

C. Planlegging og organisering av ENSI  (besvart av rektor) 
 
Ved beslutning om å delta i ENSI:  ble det 

opprettet en egen planleggingsgruppe? 

 
Hvis ja, hvem var/er med i denne 
planlegggingsgruppen? 
 
 
Ble det utarbeidet et skriftlig mandat for 
planleggingsgruppa? 
 

Har denne gruppen møter for å følge opp 

prosjektet? 

 

 

Ved beslutningen om ENSI:  Hvem skulle 

delta i prosjektet? 

 
 

Ja    9 

Nei    4 

 
Kun rektor   1 
Kun lærer(e)   4 
Div. m vktm/rengjøringsp. 7 
Ikke besvart   1 
Ja    3 
Nei    10 
 
Ofte    1 
Avogtil   8 
Aldri    4 
 
Kun en lærer   1 
Flere lærere sammen  8 
Flere lærere hver for seg 0 
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”Blandet” prosjektteam 4 
 

 

D. ENSI på din skole (besvart av rektor og lærere) 
 
           Rektor Lærer
Hva er ENSI-prosjektets satsingsområder på din 

skole/i din undervisning   

 

 

 

Overvåking av energibruk  9 9 

Overvåking av innemiljø  10 13 

Tiltak for å spare energi  6 12 

Tiltak for å bedre innemiljø 10 17 
Annet    1 17 

  
Er ENSI inne i skolens handlingsplan eller 
årsplan?  
 

Ja     11 
Nei     2 
   

Hvor mange klasser er involvert i ENSI-
aktiviteter: 
 

Alle    5  
Halvparten     1 
Kun enkelte   7   

 
Hvor mange lærere bruker ENSI i 
undervisningen: 
 
 

Enkelte    10 
Under halvparten   0 
Over halvparten   1 
Alle    2

  
I hvilken grad har elevene vært med på å 
planlegge ENSI?  
 
 

Ikke noe    3 
Litt     9 
En del      4 
Mye     1

 
Hvor mye tid bruker klassen i løpet av en 
gjennomsnittsuke til aktiviteter knyttet til 
ENSI-prosjektet: 

Under 1 t. Pr. uke   11 
1 – 2 t pr. uke     6  
Mer     0

 
Har elevene mulighet til å arbeide med 
internett på skolen 

Ja        14  
Nei     3 

 
Bruker elevene internett i ENSI-arbeidet i 
dine timer 
 

Ja     3 
Nei     13 
Vet ikke    1

Hvis ja, har elevene begynt å bruke 
internett i dine timer som følge av ENSI 
 
 

Ja     1 
Nei     13 
Vet ikke    3 
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E. Miljøundervisning på skolen før ENSI: (rektor og lærere) 
 
           Rektor Lærer
Har skolen/du jobbet med miljøprosjekter 
tidligere?    
 

Ja      12 15 
Nei    1 2 
  

Evt. hvilke?  

 
 
 
 
 
 
 
 

ENSI 1   2 3 
ENSI 2.   1 1 
MEIS    8 7 
Kystovervåking  3 3 
Vår Bekk    0 0 
HOVIS    0 0 
VANDA   1 3 
Lære med skogen  8 6 
Andre    2 9

 

Har skolen/du hatt lokale miljøprosjekter 

som satsingsområde, evt. hvilke 

 
 
 

 
ENØK    6 10 
Kildesortering   7 7 
Kompostering   6 4 
Uteskole    6 2 
Andre    2 6

 

 

 

Har skolen/du benyttet seg av eksterne 
samarbeidspartnere i miljøundervisningen 
tidligere? 
 

Ingen    3 3 
 

 

Ja    10 10 
Nei    1 4 
Vet ikke/ikke besv.  2 3

  
Har skolen benyttet seg av eksterne 
samarbeidspartnere i annen undervisning 
tidligere? 
 

Ja    11 9 
Nei    0 3 
Vet ikke/ikke besv.  2 5 
 

I forhold til erfaring med prosjektarbeid i 
undervisningen; har lærerne/du 
 

Lite erfaring       1 2 
Noe erfaring   9 14   

Mye erfaring   3 1 

 

Har du fått opplæring i Tema- og 
prosjektarbeid? 

 

Ja    12 11 
Nei    1 6 
 

Har skolen en strategi eller plan for 
skoleutvikling? 
 

Ja    12  
Nei    1  
    

F. Samarbeid med ikke-lærere i ENSI (besvart av rektor og lærere) 
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           Rektor lærer 
I hvilken grad er flg. personer involvert i 
det praktiske arbeidet med ENSI på 
skolen: (maks.  poeng = 100) 
 

Rengj/vktmseter  73 60 
Samarbeidsutv.  44 17 
Foreldre/FAU    24 10 
Andre    17 13

 
Hvilke av disse blir trukket inn i 
undervisningssituasjonen i forbindelse 
med ENSI: (maks poeng = 100) 
 

Rengj/vktmester  33 27 

Samarbeidsutv.  8 2 

Foreldre/FAU   8 8 

Andre    3 10

 

Har prosjektledelsen/du samarbeid med en 

eller flere av flg. eksterne etater/personer 

vedr. ENSI:  

 

 

 

Teknisk etat/Enøk-senter 13 12 

Helse- og sosialetat/helsetj.  6 7 
Skolekontor/SU-kontor 9 7 
Lokale bedrifter/organisasj 2 2 
Høgskole    0 0 
Ingen    1 1

Er disse eksterne kontaktene involvert i 

undervisningssituasjonen, dvs. med 

elevene? 

Aldri    7 6 
Flere ganger   5 7 
Regelmessig   1 0

       Ikke besvart   0 4 
 
 
G. Lokal Agenda 21 (besvart av rektor og lærere) 
           Rektor lærer 
Har kommunen en plan for  
Lokal Agenda 21? 
 

Ja    6 12 
Nei.    4 3 
Vet ikke   3 3

  
Hvis ja: er skolens ENSI-prosjekt endel av 
den kommunale Lokal Agenda 21? 
 
 

Ja    2 4 
Nei.    3 6 
Vet ikke   1 0
 

 
H. Hvorfor deltar skolen/du i ENSI? (besvart av rektor og lærere)  
           Rektor lærer 

Hva er din motivasjon for å delta i ENSI? 

(maks poeng = 100) 
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Økonomi   68 62 
Bedre innemiljø  72 81 
Bærekraftig utvikl.  50 69 
Mer inter.underv.  78 58 

Utvikling av underv.  55 52 
Samfunnskontakt  61 58 
Nettverk   49 44 
Skoleutvikl      69 53 
Annet    0 14 

I. Underveisvurdering (besvart av rektor og lærere) 
           Rektor lærer 
Har ENSI ført til organisatoriske endringer 
internt på skolen?   

Ja    3  
Nei    10

 
Møter du nå fast i andre samarbeidsfora 
internt  

Ja     4 6  
Nei    9 11

 
Har det etter ENSI blitt flere tverrfaglige 
prosjekter i skolens årsplan 
  

Ja       3  
Nei    10  
    

Er elevene deltakere i formelle grupper
  
 

Ja    7 0 
Nei    6 17 
 

Er det blitt flere lærere involvert i 
miljøundervisning   

Ja    6 
Nei    7

 
Er flere lærere blitt involvert i tverrfaglige 
prosjekter ut over ENSI  
 

Ja    8  
Nei    5 
    

Har det blitt endring av din egen 
undervisning ut over ENSI l 

Ja     6 
Nei     11

 
Er det blitt endring av elevenes deltakelse i 
undervisningen  

Ja     7 
Nei     10

 
Har ENSI ført til at elevene har fått mer 
kontakt med eksterne etater ut over ENSI     

Ja     4 
Nei     13

 
Har ENSI ført til at skolen har fått mer 
kontakt med eksterne etater ut over ENSI
      

Ja     5 
Nei     12

Har ENSI ført til at elevene er blitt mer 
engasjert i miljøproblematikk  
 
Ja     11 
Nei     6 
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Vedlegg 2 
 
 

 

 
 
 
 
11.06.1999 

 
 
 
 
Vår referanse 98/1415 

 Deres dato Deres referanse 
   
 
 
 
 
Til rektor 
 
 
 

FELLES RAPPORTERINGSMAL FOR ENSI 3 
 
 
Din skole er en av de skolene som ble utvalgt av KUF til å delta i ENSI prosjektets fase.  Som 
en del av dette prosjektet, skulle skolene rapportere tilbake til KUF ved et felles 
rapporteringsskjema for å få en evaluering av arbeidet. 
 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har inngått en avtale med Høgskolen i 
Vestfold vedrørende  evalueringen av ENSI 3-prosjektet. I forbindelse med denne avtalen er 
det satt ned en forskergruppe bestående av  Øyvind Wistrøm, Inge Vinje og Stig Bjørshol. 
Forskergruppen har  bl.a. arbeidet ut en felles rapporteringsmal for de deltakende skoler, som 
er vedlagt. Rapporteringsmalen er ment å skulle gi en første informasjon om prosjektets 
utforming og gjennomføring på den enkelte skole. Senere vil det komme ytterligere et 
rapporteringsskjema. 
 
Den vedlagte rapporteringsmal består av to deler. Den første delen skal besvares av rektor for 
skolen som helhet.  Rektors svardel krever noen vedlegg: 
1. Oppdragsbeskrivelsen vedrørende ENSI med følgebrev. 
2. Skolens handlingsplan og/eller årsplan 
3. All korrespondanse vedrørende ENSI 3 mellom skole, skolekontor og Statens 

utdanningskontor. 
4. Eventuelt mandatet for planleggingsgruppen for ENSI 3. 
 
Den andre delen av rapporteringsmalen skal besvares av lærere, men ikke hele kollegiet. Vi 
ønsker at bare de av lærerne som aktivt deltar i ENSI-prosjektet, skal besvare spørsmålene. 
Dette omfatter: 
1. Lærere som er en del av prosjektgruppen for ENSI. 
2. Lærere som har ENSI som en del av sin undervisning. 
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3. Lærere som er direkte involvert på annet vis, for eksempel ved å ha ansvar for 
målinger eller ENSI-rettede tiltak på skolen. 

Lærere som i liten grad har deltatt i ENSI-prosjektet skal ikke svare på skjemaet. 
 
Skjemaene skal inneholde navn på personer. De innsendte skjemaer vil bare bli behandlet av 
forskergruppen og i fortrolighet. Rapportene vil ikke inneholde personnavn.  
 
Rektor eller skolens ENSI-kontakt må administrere kopiering, utdeling og innsamling av 
rapporteringsmalen. Alle skjemaer utfylles individuelt og sendes samlet til Høgskolen i 
Vestfold. 
 
Fristen for innsending er 25. Juni.  
 
Det går mot slutten av skoleåret – en travel tid for både lærer og elev. Vi håper likevel at alle 
involverte tar seg god tid til å fylle ut rapporteringsmalen, og sender den inn før fristens utløp. 
Vi minner om at alle deltakende skoler har forpliktet seg ovenfor departementet til å delta i 
den evalueringsprosess som denne rapporteringsmalen er en del av.  Det er ellers viktig at alle 
innledende opplysninger som skolens navn, klassetrinn, alder og lignende er fyllt ut på alle 
svarskjemaer.  
 
Dersom deler av rapporteringsmalen er uklare for lærerne, bør rektor eller ENSI-kontakt tre 
støttende til. Forskergruppen er selvfølgelig også tilgjengelig for oppklarende spørsmål. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Wistrøm                                           Inge Vinje                                         Stig Bjørsho
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11.06.1999 

 
 
 
 
Vår referanse 98/1415 

 Deres dato Deres referanse 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENSI  
Rapporteringsmal 1. 
 
 
 
SKJEMA TIL LÆRERE 
 
 
Dette skjemaet skal fylles ut av de lærere som er involvert i ENSI-prosjektet. Rektor fyller 
ut et eget skjema. Rektor og lærere skal utfylle skjemaene uavhengig av hverandre.  
Skjemaet besvares ved å sette kryss ved det svar du finner riktigst. Bruk kommentarlinjene 
aktivt. Svaret behandles fortrolig. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 

Øyvind Wistrøm                                    Inge Vinje                                         Stig Bjørshol 
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A. Bakgrunnsinformasjon: 
 
Skolens navn  …………………………………….…….……. 
 
navn   ……………………………………………..…. 
 
Hovedtyngde i din undervisning – trinn:  ………………... 
 
Hovedtyngde i din undervisning - fag:  ………………… 
 
Evt. funksjoner ut over undervisning:                    ………………… 
 
 
 
A.    Miljøundervisning på din skole før ENSI 
 
1.1 Har du jobbet med miljøprosjekter tidligere?    

Ja    Nei 
 
 
1.2 Hvis ja, hvilke?  

  ENSI 1 ENSI 2. MEIS  Kystovervåking  
Vår Bekk  HOVIS  VANDA Lære med skogen 
Solis  Globe 
Andre……………………………………………………………… 
 

 
2.1 Har du vært med på lokale miljøprosjekter som satsingsområde   

Ja    Nei 
 
 
2.2  Hvis ja, hvilke? 
  ENØK  Kildesortering  Kompostering  Uteskole 
  Annet  ………………………………………………………….………… 

  
 
 2.3 Hvis så, gi kort beskrivelse: 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………..…………………………………………….........................… 

……………………………………………………………………………………... 
 
 
3.1 Har du benyttet deg av eksterne samarbeidspartnere i miljøundervisningen tidligere? 

  Ja  Nei    

 
 
3.2 Hvis ja, hvor ofte?   
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Ofte  Noen ganger  Sjelden 
 
 
3.3 Hvis ja, beskriv kort  

med hvem………….........................................................………………  
og hvordan: ……………………………………………………………. 

  (evt. legg ved eget ark) 
 
 
4.1 Har du benyttet deg av eksterne samarbeidspartnere i annen undervisning tidligere? 
  Ja  Nei   Vet ikke 
 
 
4.2 Hvis ja, hvor ofte?    

Ofte  Noen ganger  Sjelden 
 
 
4.3 Hvis ja, forklar kort  

med hvem………….........................................................………………  
og hvordan: ……………………………………………………………. 

  (evt. legg ved eget ark) 
 
 
5.1 Hvilken erfaring har du med prosjektarbeid? 

  Liten erfaring      Noe erfaring  Mye erfaring 

 

 
5.2 Har du fått etterutdanning i tema- og prosjektarbeid? 

Ja  Nei 

 
 
B.  ENSI i din undervisning  
 

1.1 Hva er ENSI-prosjektets satsingsområder i dine timer:  
  Overvåking av energibruk    
  Overvåking av innemiljø    
  Tiltak for å spare energi 

Tiltak for å bedre innemiljø  
Samfunnet og energibruk 
Inneklima og helse 

Annet: ………………………..  

 

 

 

1.2 Hvis ja, i hvilke fag på hvilket trinn: 
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  ………………………………… …… 

……..…………………………..      …… 

 ………………………………… …… 
………………………………… …… 

 
 
 
 
2.1 Hvordan introduserte du ENSI for elevene? 

Beskriv, evt. legg ved eget ark. 
.......................................................................…………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 
.......................................................................…………………………………… 

 
 
2.2 I hvilken grad har elevene vært med på å planlegge ENSI-aktivitetene? 

Ikke  Litt  En del  Mye 

 
 
2.3 Hvilke aktiviteter i forhold til ENSI foregår i din undervisning? 
 Beskriv, evt. legg ved eget ark : ...........…............................................................ 
 …………………………………………………………………………………… 

.......................................................................…………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
 
2.4 Hvor mye tid bruker klassen i løpet av en gjennomsnittsuke til aktiviteter knyttet til 

ENSI-prosjektet: 
  Under 1 t pr. uke  1 til 2 t pr. uke  Mer 
 
 
3.1 Har elevene mulighet til å arbeide med Internett på skolen? 
  Ja  Nei 
 
 
3.2 Hvor mange maskiner har skolen oppkoblet til Internett? 

Antall:  ……  
 

3.3 Hvor ofte er maskinene tilgjengelig? 
Alltid  Ofte  Sjelden 

 
3.4 Bruker elevene Internett i ENSI-arbeidet i dine timer? 

Ja  Nei  Vet ikke 
 
3.5 Har elevene begynt å bruke Internett i dine timer som en følge av ENSI? 

Ja  Nei.  Vet ikke 
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C. Samarbeid med ikke-lærere i ENSI  
 
1.1 Samarbeid innenfor skolen: 

I hvilken grad er flg. personer involvert i det praktiske arbeidet med ENSI i dine 
timer: 

Ikke   lite   middels    mye 
 
Rengjøringspersonale  
Vaktmester 
Samarbeidsutvalg 
Foreldregrupper 
FAU  
Andre......................... 

 
 
2.1 Hvilke av disse blir trukket inn i din undervisning i forbindelse med ENSI: 

Ikke   lite   middels    mye 
 
Rengjøringspersonale  
Vaktmester 
Samarbeidsutvalg 
Foreldregrupper 
FAU  
Andre......................... 

 
   
3.1 Har du samarbeidet eller samarbeider du med en eller flere av flg. eksterne 

etater/personer vedr. ENSI: 
  Teknisk etat  Enøk-senter  Helse- og sosialetat   

Skolekontor  SU-kontor  Helsetjeneste 
Lokale bedrifter Høgskole   
Organisasjoner   Evt. hvilke  ………………………………… 
Andre  ……………………………..……………………………….. 
Ingen 

 
 
3.2 Beskriv kort kontakten med hver enkelt samarbeidspartner (om hva, hvor ofte). 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

4.1 Er disse eksterne samarbeidspartnerne involvert i undervisningssituasjonen, dvs. i 

kontakt med elevene? 

  Aldri  Sjelden Av og til  
Ofte   
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D. Lokal Agenda 21  
 
1.1 Har kommunen en plan for Lokal Agenda 21? 
  Ja  Nei.  Vet ikke 
 
 
1.2 Hvis ja: er skolens ENSI-prosjekt en del av den kommunale Lokale Agenda 21? 
  Ja  Nei.  Vet ikke 
 
 
 
E. Hvorfor deltar skolen i ENSI?  
 
1.1 Hva er din motivasjon for å delta i ENSI? 

Gi hver begrunnelse en verdinormering fra 1 til 6 med 6 som høyeste motivasjon: 
 

    1 2 3 4 5 6 
 Økonomibesparelse    

Bedring av innemiljø    
Bærekraftig utvikling    

 Mer interessant underv. for elevene  
 Utvikling av lærerens undervisning  
 viktig med samfunnskontakt   
 nettverksdannelse    
 Skoleutvikling    
 Annet (hva?)     

 
Evt. Kommentarer:  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……… 
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F. Underveisvurdering av ENSI  
 
1.1 Har gjennomføringen av ENSI ved skolen ført til at du møter fast i andre 

samarbeidsfora internt i skolen? 
  Ja  Nei 
 
1.2 Hvis ja, hvilke?  .................................................................. 
 
 
2.1 Er det blitt endring av innholdet/arbeidet i etablerte samarbeidsfora internt i skolen 

som du deltar i? 
  Ja  Nei 
 
2.2 Hvis ja, hva vektlegges mer nå?  ................................................................ 
 
 
3.1 Har det blitt en endring av egen undervisning ut over ENSI? 
  Ja  Nei 
 
4.1 Er det blitt en endring av elevenes deltakelse i undervisningen? 
  Ja  Nei 
 
4.2 Er det blitt en endring av elevenes deltakelse i samarbeidsfora? 
  Ja  Nei 
 
4.3 Har ENSI etter din erfaring ført til at elevene har fått mer kontakt med eksterne 

etater ut over ENSI-arbeidet? 
  Ja  Nei  
 
4.4 Hvis ja, hvor mye:  

Sjelden Litt  Ganske ofte  Ofte 
 
 

4.5 Hvis ja, gi en kort beskrivelse av hvordan: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..........................

.......... 

 
 
5.1 Har ENSI etter din erfaring ført til at skolen har fått mer kontakt med eksterne 

etater ut over ENSI-prosjektet? 
  Ja  Nei  
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5.2 Hvis ja, hvor mye: 
 Litt mer Noe mer Mye mer   

 
 
5.3 Beskriv kort denne kontakten 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
......……………………………………………………………………………....……
…… 

 
 
6.1 Har ENSI etter din oppfatning ført til at elevene har blitt mer engasjert i 

miljøproblematikk? 
  Ja  Nei.   Vet ikke 
 
 
6.2 Har din undervisning, som følge av ENSI-aktiviteter, blitt endret også i ikke-ENSI 

aktiviteter? 
  Nei       Litt  En del.          Mye     

Vet ikke 
 

**** 
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11.06.1999 

 
 
 
 
Vår referanse 98/1415 

 Deres dato Deres referanse 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENSI  
Rapporteringsmal 1. 
 

 
 
SKJEMA TIL REKTOR 
 
Dette skjemaet skal utfylles av rektor. De lærere som er involvert i ENSI-prosjektet fyller 
ut et eget skjema. Rektor og lærere skal utfylle skjemaene uavhengig av hverandre.  
Skjemaet besvares ved å sette kryss ved det svar du finner riktigst. Bruk kommentarlinjene 
aktivt, husk vedleggene. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Øyvind Wistrøm                                     Inge Vinje                                         Stig Bjørshol 
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A. Bakgrunnsinformasjon 
 
Skolens navn  …………………………………………. 
 
 
 
Hvis grunnskole: 
 
Skolestruktur:    1-4  1-7  1-10  8-10  
  
Antall elever på skolen:  .…… 
 
Antall elever på hovedtrinnene:   1-4  …… 5 –7  …… 8 – 10  …… 

 
    

Hvis videregående skole: 
 
Antall studieretninger:  …... 

 
Antall elever på skolen  …… 
 
Antall elever på grunnkurs  ……              VKI  …… VKII  …… 
 
 
 
B. Oppdraget  
 
1.1 Fra hvem fikk skolen oppdragsbeskrivelse vedr. ENSI:  
  Fra SU-kontor  Fra skolekontor  Annet:    

Andre ………….……………………………………… 

 
 
1.2 Når fikk skolen henvendelsen  (dato)  ………………………...  
 
 
2.1 Hvem tok opp spørsmålet om ENSI på skolen? 

 Rektor  En av lærerne        Vaktmester       Andre  
 I såfall hvem  ………………………………………………………… 

 
 
2.2 I  hvilke fora ble ENSI tatt opp? 
  Medbestemmelsesmøte Personalforum  FAU  

Samarbeidsutvalg  Uformelt   
Annet   ……….…………. 

 
 
2.3 Har skolen foretatt en formell beslutning om å delta i ENSI? 
  Ja   Nei  
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2.4 Hvis formell beslutning: i hvilke fora ble det besluttet? 
  Medbestemmelsesmøte Personalforum  FAU  

Samarbeidsutvalg  Uformelt   
Annet   ……….……………………………………………..….  

    
 
 
C. Planlegging og organisering av ENSI  
 
1.1 Ved beslutning om å delta i ENSI:  ble det opprettet en egen planleggingsgruppe? 

Ja  Nei 

 
 
1.2 Hvis ja, hvem var/er med i denne planlegggingsgruppen? 

Rektor   En lærer   Flere lærere   

Vaktmester  Renholdspersonale  Elever 

Andre ………………………………………………………………..    
 
 
1.3 Ble det utarbeidet et skriftlig mandat for planleggingsgruppa? 

Ja  Nei 

I så fall, legg ved dette mandatet. 
 
 
1.4 Har denne gruppen møter for å følge opp prosjektet? 

Ofte   Av og til   Aldri 
 

 
2.1 Ved beslutningen om ENSI:  Hvem skulle delta prosjektet?   
  En bestemt lærer  Flere lærere hver for seg   

Flere lærere sammen   Alle lærerne     
 Et eget prosjektteam           

Hvem er i så fall deltakere  ….……………….………….. 
 
 
3.1 Når startet gjennomføringen ENSI-prosjektet?  
          Vår 98  Høst 98    

Vår 99  Høst 99  
 
 
3.2 Når avsluttes ENSI-prosjektet? 
  Vår 99  Høst 99   

Vår 00  Høst 00   
Annet  tidspunkt  ……......  
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1.1 Hva er ENSI-prosjektets satsingsområder på din skole:  
  Overvåking av energibruk    
  Overvåking av innemiljø    
  Tiltak for å spare energi 

Tiltak for å bedre innemiljø  
  Annet: …..……………………..    
     
 
1.2 Er ENSI inne i skolens handlingsplan eller årsplan?   

Ja   Nei  
 
  
1.3 Hvor mange klasser er involvert i ENSI-aktiviteter: 
  Alle    

Kun småskole  Mellomtrinnet  Ungdomsskolen   
  Grunnkurs  VKI       VKII    
  Antall klasser totalt   …… 
 
 
1.4  Hvor mange lærere bruker ENSI i undervisningen: 
  Alle 

Enkelte  Under halvparten Over halvparten  
 
  
E. Miljøundervisning på din skole før ENSI 
 
1.2 Har skolen jobbet med miljøprosjekter tidligere?    

Ja    Nei 
 
1.2 Hvis ja, hvilke?  

  ENSI 1 ENSI 2. MEIS  Kystovervåking  
Vår Bekk  HOVIS  VANDA Lære med skogen 
Solis  Globe 
Andre……………………………………………………………… 
 
 

2.1 Har skolen hatt lokale miljøprosjekter som satsingsområde   
Ja    Nei 

 
 
2.3  Hvis ja, hvilke? 
  ENØK  Kildesortering  Kompostering  Uteskole 
  Annet  ………………………………………………………….………… 

  
 
 2.3 Gi kort beskrivelse: ………………………………………………………………..   

……………………..……………………………………………............................ 
……………………..……………………………………………............................ 
……………………………………………………………………………………... 
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3.3 Har skolen benyttet seg av eksterne samarbeidspartnere i miljøundervisningen tidligere? 

 Ja  Nei   Vet ikke 

 
 
3.4 Hvis ja, hvor ofte?   

Ofte  Noen ganger  Sjelden 
 
 
3.5 Hvis ja, beskriv kort  

med hvem………….........................................................………………  
og hvordan: ……………………………………………………………. 

  (evt. legg ved eget ark) 
 
 
4.1 Har skolen benyttet seg av eksterne samarbeidspartnere i annen undervisning 

tidligere? 
  Ja  Nei   Vet ikke 
 
 
4.2 Hvis ja, hvor ofte?    

Ofte  Noen ganger  Sjelden 
 
 
4.3 Hvis ja, forklar kort  

med hvem………….........................................................………………  
og hvordan: ……………………………………………………………. 

  (evt. legg ved eget ark) 
 
 
5.1 Hvilken erfaring mener du at skolens lærere har med prosjektarbeid? 

 Liten erfaring      Noe erfaring  Mye erfaring 

 

 
5.3 Har lærerne ved skolen fått etterutdanning i tema- og prosjektarbeid? 

Ja  Nei 

 
 
6.1 Har skolen en strategi eller plan for skoleutvikling? 

Ja  Nei   
   
 
6.2 Hvis ja, er miljøundervisning eller prosjektarbeid en integrert del av denne 

Ja  Nei 
Legg ved planen for skoleutvikling. 
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F. Samarbeid med ikke-lærere i ENSI 
 
1.1 Samarbeid innenfor skolen: 
 I hvilken grad er flg. personer involvert i det praktiske arbeidet med ENSI på 
skolen: 

Ikke   lite   middels    mye 
 
Rengjøringspersonale  
Vaktmester 
Samarbeidsutvalg 
Foreldregrupper 
FAU  
Andre......................... 

 
 
2.1 Hvilke av disse blir trukket inn i undervisningssituasjonen i forbindelse med ENSI: 

Ikke   lite   middels    mye 
 
Rengjøringspersonale  
Vaktmester 
Samarbeidsutvalg 
Foreldregrupper 
FAU  
Andre......................... 

 
   
3.1 Har prosjektledelsen samarbeid med en eller flere av flg. eksterne etater/personer 

vedr. ENSI: 
  Teknisk etat  Enøk-senter  Helse- og sosialetat   

Skolekontor  SU-kontor  Helsetjeneste 
Lokale bedrifter Høgskole   
Organisasjoner   Evt. hvilke  ………………………………… 
Andre  ……………………………..……………………………….. 
Ingen 

 
 
3.4 Beskriv kort kontakten med hver enkelt samarbeidspartner (om hva, hvor ofte). 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

4.1 Er disse eksterne samarbeidspartnerne involvert i undervisningssituasjonen, dvs. i 

kontakt med elevene? 

  Aldri  Sjelden Av og til  
Ofte   
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G. Lokal Agenda 21  
 
1.1 Har kommunen en plan for Lokal Agenda 21? 
  Ja  Nei.  Vet ikke 
 
 
1.2 Hvis ja: er skolens ENSI-prosjekt endel av den kommunale Lokal Agenda 21? 
  Ja  Nei.  Vet ikke 
 
 
 
H. Hvorfor deltar skolen i ENSI?  
 
1.1 Hva er din motivasjon for å delta i ENSI? 

Gi hver begrunnelse en verdinormering fra 1 til 6 med 6 som høyeste motivasjon: 
 

    1 2 3 4 5 6 
 Økonomibesparelse    

Bedring av innemiljø    
Bærekraftig utvikling    

 Mer interessant underv. for elevene  
 Utvikling av lærerens undervisning  
 viktig med samfunnskontakt   
 nettverksdannelse    
 Skoleutvikling    
 Annet  ………………………     

 
Evt. Kommentarer:  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……… 
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I. Underveisvurdering av ENSI  
 
1.1 Har gjennomføringen av ENSI-prosjektet ført til organisatoriske endringer internt i 

skolen? 
  Ja  Nei 
 
1.2 Hvis ja, hvilke? ............................................ 
 
 
2.1 Er det blitt opprettet nye samarbeidsfora internt på skolen? 
  Ja  Nei 
 
 
2.2 Hvis ja, hvilke? ............................................... 
 
 
3.1 Møter du nå fast i andre samarbeidsfora internt i skolen? 

  Ja  Nei 
 
 
3.2 Hvis ja, hvilke? ................................................ 
 
 
4.1 Har det etter ENSI blitt flere tverrfaglige prosjekter i skolens årsplan? 
  Ja  Nei 
 
 
4.2 Er elevene deltakere i formelle grupper? 
  Ja  Nei 
 
 
5.1 Er det blitt flere lærere involvert i miljøundervisning? 
  Ja  Nei 
 
 
6.1 Er flere lærere involvert i tverrfaglige prosjektarbeider ut over ENSI? 
  Ja  Nei 
 
 

**** 
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Vedlegg 3 
 

Evaluering av OECD-prosjektet Miljølære og skoleutvikling 
 
0.05.99 
 

Oppdragsbeskrivelse 

Deltakende skoler skal selv evaluere om skolepraksis er i tråd med de målene som er 
satt for prosjektet. De skal i den utstrekning dette er mulig, vurdere elevenes 
læringsutbytte. Skolene skal rapportere etter en felles mal. 
Høgskolen i Vestfold skal 
• bidra til utviklingen av en felles rapporteringsmal, 
• delta på arbeidsseminarer for deltakende skoler der hensikten er å sikre felles forståelse 
for programmets mål og intensjoner, og der deltakere legger fram sine prosjektplaner og 
rapporter, 
• observere og rapportere prosessene på seminarer, gjennomgå skriftlige rapporter og den 
skriftlige kommunikasjonen mellom KUF, SU-kontorer, kommuner/ fylkeskommuner og 
skoler, 
• rapportere om prosessene og produktene på skolene, i kommunene og fylkeskommunene 
• vurdere hvordan kommunikasjonen mellom departementet, SU-kontor, 
kommunalt/fylkeskommunalt nivå og skolenivå har fungert, 
• om prosjektet har potensiale til å endre praksis i lærerutdanningen 
Det er forutsatt at høgskolen i Vestfold analyserer hvordan og i hvilken grad skolene 
og de lokale samarbeidspartnerne oppfatter oppdraget. Departementet vil ha innsikt i 
• Hvilke samarbeidstiltak med lokale aktører som er gjennomfart og hvilken nytte lærere 
og elever ser av slike samarbeidstiltak 
• Hvordan mi ljøtiltakene et integrert i skolens planer 
• Hvordan organiseringa av miljøopplæringa knyttet til ENSI på skolen er:  a) Integrert i 
enkeltfag? Hvis ja, hvilke  b) Tverrfaglige prosjekter - hvilke fag trekkes inn?  c) både i 
tverrfaglige prosjekter og i enkelte fag 
• Om prosjektet har bidratt til å endre på organisasjonsformer og undervisningsmetoder på 
skolen 
• hvordan samarbeidet internt i skolene fungerer, og hvordan samarbeidet fungerer mellom 
skolen og lokale aktører 
• om det kan spores sammenhenger mellom lokal Agenda 21 prosesser og miljøprosjektet. 
• hvilke hindringer deltakerne eventuelt ser i planleggingsfasen, i gjennomføringsfasen og i 
rapporteringsfasen. 
• hvilke støttetiltak/samarbeidsrelasjoner som fremmer miljøopplæringen og elevenes 
læring. 
Rapporter fra prosjektet skal leveres som et elektronisk dokument i word-format og 
som en papirversjon. 
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Vedlegg 4 
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Vedlegg 5 
 
 

 
 
 
 
Til alle skoler i ENSI-prosjektet 
 
 
 
 
 
RAPPORTERINGSMAL NR. 2. 
 
 
 
Innledning: 
Dette er rapporteringsmal nr. 2 for ENSI-prosjektet. Dere har svart på rapporteringsmal nr. 
1, og deres svar er sammen med svarene fra andre skoler, samlet og gjennomgått i vår 
rapport: Evaluering av ENSI 3. Første rapport. Den siste og endelige rapporteringsmalen 
vil dere få tilsendt på slutten av året.  
 
 
Litt bakgrunnsinformasjon:  
Da dere meldte dere på ENSI-3-prosjektet, var det et skoleutviklingsprosjekt dere meldte 
dere på, med miljøundervisnings-prosjektet MEIS som “virkemiddel”. MEIS-prosjektet 
inneholdt endel elementer som skulle ha innvirkning på organisering, innhold og 
arbeidsmåter i skole og undervisning, inklusivt internt og eksternt samarbeid. Dette ble 
spesifisert av KUF/SU i innbydelsen til prosjektet. I innbydelsen ble det også spesifisert at 
en forutsetning for deltakelse i prosjektet, var at skolene skulle foreta en egenevaluering av 
prosjektet.  
 
Denne rapporteringsmal nr. 2 kan sees som et bidrag til en slik egenevaluering, i tillegg til 
at det er en registrering av hva som har foregått i MEIS-prosjektet så langt. 
 
 

Rapporteringsskjemaene 
Denne rapportrunden består av tre skjemaer:  
 
A.  Rapporteringsmal for Styringsgruppa:  Den skal fylles ut av styringsgruppa for 
ENSI/MEIS-prosjektet i fellesskap. Med styringsgruppa menes den gruppa som er nedsatt 
på skolen for å ha et overordnet styringsansvar for prosjektet. Dersom skolen ikke har 
opprettet en slik gruppe, skal skjemaet fylles ut av rektor, sammen med 3-4 personer, som 
er sentralt involvert i prosjektet. 
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B. Rapporteringsmal for hver enkelt ENSI-lærer: Den skal utfylles av alle involverte 
lærere, også hvis vedkommende sitter i styringsgruppa. 
 
 
C. Rapporteringsmal for rektor:  Dette skjema skal besvares av rektor. 
 
Enkelte av spørsmålene kan virke som en gjentakelse av spørsmålene fra rapporteringsmal 
1. Det er for å få en presisering av opplysningene eller for å fange opp endringer siden den 
gang. 
 
 
Hver enkelt skole skal fylle ut disse rapporteringsmalene, men vi vil i tillegg kontakte 
rektor for å drøfte spørsmålene nærmere. Hvis dere har spørsmål til skjemaene eller annet, 
så ring oss gjerne. 
 
Vi vil få be om at de utfylte rapporteringsmalene er sendt oss innen 10 juni. 
 
 
 
 
Vennligst 
 
 
 
Stig Bjørshol    Inge Vinje   Øyvind Wistrøm  
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B. Rapporteringsmal 2 - enkeltlærere (også hvis vedkommende er med i 
styringsgruppa): 
 
 
Navn:  ......................................................................................................................………… 
Fag/stilling/ansvarsområde..................................................................................................…. 
...........................................................................................................................................….. 
Skole:…………………………………………………………………………………………
. 
 
 
1.1 Hvor mange og hvilke klasser har du i MEIS-aktiviteter 
 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
1.2 Gi en kort beskrivelse av  de aktivitetene som foregår i MEIS-prosjektet (hva, hvor 
 mye og hvordan) i løpet av en skoleuke 
 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

2.1 Hva er de viktigste formålene med MEIS for deg (nevn 3 formål i prioritert 
 rekkefølge)? 
 .................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
2.2 Syns du at prosjektet så langt har vært vellykket i forhold til formålene? Begrunn 

svaret kort 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
2.3 Har prosjektet endret karakter på noen måte? 
 
 ......................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
3.1 Hvem samarbeider du med i MEIS-sammenheng internt på skolen? 
 .......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
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3.2 Hva består dette samarbeidet i, og har det evt. endret seg i løpet av prosjektet?  
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

3.3 Er elevene involvert i dette interne samarbeidet, evt. hvordan? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
 
4.1 Samarbeider du med noen eksterne personer/institusjoner i MEIS-sammenheng? 

Eventuelt hvem/hvilke?  
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
4.2 Hva består dette samarbeidet i, og har det endret seg i løpet av prosjektet?  
 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………
….. 
 
4.3 Er elevene involvert i dette eksterne samarbeidet, evt. hvordan? 
 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
5.1 Har du benyttet  andre undervisningsmetoder i MEIS-prosjektet enn de du benytter 

til vanlig? Beskriv: 
 ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…. 

           
6.1 Hva har du lært av MEIS? Beskriv kort 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
6.2 Hva mener du elevene har lært gjennom MEIS? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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6.3 Har elevene blitt mer miljøbevisst ved å arbeide med MEIS? Hvis ja, begrunn kort 
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 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
6.4 Har elevene benyttet seg av Internett i MEIS-arbeidet? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
6.5 Hvis ikke, hvorfor? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………… 
 

7.1 Hva har vært de største utfordringene for gjennomføringen av MEIS i 
  

a. planleggingsfasen 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

 b. gjennomføringen 
 .......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................…. 

………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
…….. 
 

8.1 Har arbeidet med MEIS ført til at du har endret undervisningsmetoder/innhold i 
andre fag eller fått andre arbeidsoppgaver på skolen? Beskriv kort 

 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

8.2 Har arbeidet med MEIS ført til endringer for elevene i andre skoleaktiviteter? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
9.1 Hvis du skulle lage nye planer for MEIS, hva ville du da ha endret og hvorfor? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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10.1 Har det vært enkeltpersoner som har vært helt avgjørende for at MEIS kunne 
 gjennomføres? Hvis så; hvorfor var denne personen så avgjørende? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
10.2 Hvilke andre faktorer har vært viktigst for at MEIS har blitt gjennomført på skolen? 

Beskriv kort og begrunn 
....................................................................................................................................
 .......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
10.3 Hva har etter din mening vært rektors rolle i MEIS-prosjektet? 
 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

10.4 MEIS er et miljøundervisningsprosjekt. Hva er det i MEIS som best fremmer 
 miljøopplæringen? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

 
10.5 Hvis du skulle beskrive lærer- og elevrollen: Har de endret seg i MEIS-prosjektet 
og  evt. hvordan? 
 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
Takk for hjelpen. 
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A. Rapporteringsmal 2 - styringsgruppa 
 
 
Skolens navn…………….. 
Dato for utfylling av rapportmal 2:………………. 
Rapporten er utfylt i samarbeid av hvilke personer: ……………………… 
Dersom skolen ikke har egen styringsgruppe for prosjektet, begrunn utvalget av personer 
 
 
 
1. MEIS og andre miljøundervisningsprosjekter. 
 

MEIS kan være ett  av flere miljøundervisningsprosjekter, som innebærer en 
endring av “tradisjonell” undervisning og organisering av skolen. Hvis skolen 
holder på med flere slike miljøundervisningsprosjekter, gi en kort beskrivelse av 
dette/disse (Bruk vedlegget) vedr. følgende: 

 a. navn på prosjektet 
 b. formål med prosjektet 
 c. karakteristika ved prosjektet 
 d. når startet det, og hvor mange klasser og lærere er med dette skoleåret 
 e. er det noen samarbeidsrelasjoner mellom dette prosjektet og MEIS 
 f. er dette prosjektet og MEIS en del av den samme strategien/målsettingen 

g. hva er styrken/svakheten ved dette prosjektet kontra MEIS  
h. sett i forhold til en skoleutviklingsstrategi hva er bra/mindre bra med dette 

prosjektet 
i. annet. Noe du mener er viktig for at vi skal få nødvendig innsikt i dette 

prosjektet  
 
 
2. Styringen av prosjektet. 
 
2.1  Hvem er med i styringsgruppa for MEIS (rektor, inspektør etc.)?   
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
2.2 Hvor mange møter har styringsgruppa hatt inneværende skoleår?  …………….. 

Beskriv kort hva dere har arbeidet med   
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
2.3 Hva er/var tidsplanen for prosjektet? (oppstart, avslutning, viktige 

milepæler/hendelser underveis. Dersom prosjektet har en egen tidsplan kan denne 
vedlegges) 

  
......................................................................................................................................
..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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2.4 Har denne styringsgruppa ansvar for flere miljøundervisningsprosjekter, evt. 
hvilke/hva slags? 

 ......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
2.5 Har skolen drevet med MEIS før de kom med i ENSI? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
2.6 Er MEIS med i skolens strategiplaner? Evt. hvordan, og har den da vært med helt 

fra begynnelsen av prosjektet? 
 
 .......................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
2.7 Er MEIS eller andre av skolens miljøundervisningsprosjekter en del av kommunens 

LA-21 aktiviteter? 
 ........................................................................................................................................ 
 .......................................................................................................................................... 
 
2.8 Hva mener styringsgruppa er den viktigste hensikten med MEIS-prosjektet? (nevn 

tre formål i prioritert rekkefølge) 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................... 
 
2.9 Hva mener styringsgruppa er/var den viktigste forutsetningen for at MEIS kunne bli 

gjennomført på skolen? 
 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………… 
 
2.10 Hvilke problemer/vansker har styringsgruppa møtt i 
  
 a. planleggingsfasen 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
  
 b. gjennomføringsfasen 
 .......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………… 
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2.11 Hva har vært SU’s rolle i MEIS? 
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 .................................................................................................................................……. 
 ....................................................................................................................................…... 
 
2.12 Hva har vært rollen til skolefaglig ansvarlig  i kommunen (skolesjefen) i MEIS? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

 
3. Gjennomføringen av MEIS så langt -  
 
3.1 Har prosjektet endret seg vesentlig i løpet av prosjektperioden? Evt. hvordan? 

Beskriv de endringer som har skjedd og hvorfor 
...................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
3.2 Hva er skolens målsettinger med MEIS? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
3.3 Har målsettingene blitt gjennomført? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
3.4.      Hvis de har blitt gjennomført, hvorfor har de lykkes?  
 .......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

3.5       Hvis de ikke har lykkes, hvorfor ikke?  
 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………………        

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
3.6 Hvilke samarbeidstiltak ble planlagt internt på skolen? 
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 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 
3.7.      Ble disse gjennomført, evt. hvorfor ikke? 
 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
3.8 Har disse samarbeidstiltakene fått innvirkning på andre prosjekter/arbeidsformer 

/organiseringsformer på skolen. (Beskriv hvilke eventuell innvirkning dere mener 
de har hatt - og vurder hvorfor dette har skjedd) 

 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
3.9 Hvilke samarbeidstiltak med eksterne aktører ble planlagt? 
 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
3.10 Hvordan ble disse gjennomført, evt. hvorfor ble de ikke gjennomført? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
3.11 Har disse samarbeidstiltakene fått innvirkning på andre prosjekter/arbeid/ 

organiseringsformer på skolen. (Beskriv hvilken innvirkning dere mener de har hatt 
- og vurder hvorfor dette har skjedd) 
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 .......................................................................................................................................... 
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 .......................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
3.12 Har MEIS blitt gjennomført med basis i enkeltfag, i tverrfaglige prosjekter eller i 

begge deler? Beskriv kort. 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
3.13 Har MEIS ført til vesentlig  

a. energisparing (beskriv): 
…......................................................................................................……………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 b. tiltak for bedring av inneklima  (beskriv): 

.............................................................................………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………............................................................................................ 

 
 c. kontinuerlig overvåking av energi og inneklima (beskriv): 

.........................................................……………………………………………...

.............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
3.14 Har MEIS ført til at elevene har brukt Internett mer enn før? (Beskriv): 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
 
3.15 Har MEIS svart til forventningene? (Beskriv): 
 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
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3.16 Hva har vært det mest positive ved MEIS? 
 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
3.17 Hva har vært de største utfordringene ved MEIS? 
 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
3.18 Hva har elevene lært ved sin deltakelse i MEIS? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………… 
 
3.19 Hva har lærerne lært ved sin deltakelse i MEIS? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
3.20 Hva har skolen lært av MEIS? 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
3.21 Hvis dere skulle endre strategi/planer for MEIS i morgen, hva ville dere da endre i 

forhold til hva dere hittil har gjennomført, og hvorfor 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
3.22 Sett i forhold til en skoleutviklingsstrategi: hva er bra og hva er mindre bra 
med MEIS? 

 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Takk for hjelpen 
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Vedlegg 6 
 

English Summary 
 
EVALUATION OF ENSI 3 IN NORWAY 
 
 
Participation and EE-project 
Norway has participated in the OECD-initiated environmental education (EE) projects 
ENSI 1 and ENSI 2. An analysis of the work done concluded that although EE seemed to 
be an efficient tool in school development, the Norwegian Ministry of Education (KUF) 
lacked systematic documentation and evaluation of the development and achievements at 
school level. 
 
Therefore it was decided to participate in a further phase: ENSI 3. In this programme, 
school development was to be focused on: How to implement EE in order to strengthen 
school development, and discover what barriers prevented such a development. The project 
was launched in 1998. 
 
ENSI 3:  
The EE-project chosen in Norway as compulsory for all participating schools in this third 
stage was MEIS (Environment and Energy in Schools), a well-known EE-project which 
many schools have used for a several years. The project involves pupils monitoring indoor 
environmental parameters like CO2-concentration in classrooms, air dust content, energy  
consumption, indoor and outdoor temperature. This leads to a comparison of the various 
parameters, and a consideration of general environmental questions like sustainable 
development, pollution, energy production and consumption, health etc. 
 
Evaluation   
A research group was established and involved in the programme from late May ‘99. 
The research group’s tasks were: 
- To evaluate how the ENSI project is being implemented in the various participating 

schools 
- to assist in the development of a uniform report form. 
- to participate in workshops and meetings where the intention is to develop a 

common understanding of goals and methods connected to this project 
- to work out an understanding and analyses of how co-operation externally and 

internally in the schools’ functions, and whether EE might be used as a means for 
school development in this field. 

 
Research in two stages 
The evaluation was split into two stages. The purpose of research at Stage 1 was: 
- to define the situation for the various schools prior to their involvement 
- to discover what has been achieved so far in the various schools, focusing on 

changes in school organisation as a whole, and especially on internal and external 
co-operation. 

- to initiate discussions with the participating schools in the understanding of the 
overall aims and problems of the ENSI project. 
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Methodology – stage 1 
The research group worked out a questionnaire for headmasters and participating teachers. 
To be able to formulate this questionnaire, the researchers analysed the letter of invitation 
from the Ministry, which set the goals and contents of the project, and also visited a few 
schools to obtain an impression of and to discuss their understanding of the project.  
 
Later, the researchers participated at a workshop for headmasters and teachers involved in 
ENSI. The research-group has arrived at the conclusion that a relevant description of the 
methodology applied, would be “action research”. 
 

School participation 
The ministry invited 22 schools to participate, of which 17 still participated at the end of 
evaluation stage 1. However, only 13 schools have answered the questionnaire, mostly due 
to late active implementation of MEIS. It must also be added that several of the schools 
had hardly started when they received the questionnaire. 
 
Results – stage 1 
Conditions at starting point: 

- Almost all schools and teachers had been or were involved in EE-projects, and 
several of them were familiar with or already engaged in the MEIS-project. 

- Most of the schools and teachers had experience in including external persons 
or institutions in their teaching, and most often in connection with EE-projects. 

- The decision to take part in ENSI was made in several decision-making bodies, 
in some of which technical staff, parents and pupils were included. 

- Headmasters and teachers often had different purposes for participating in EE-
projects. 

External co-operation within ENSI: 
- To a varying degree, external sources/institutions were contacted in order to 

strengthen the professional approach to the project. 
- The external sources/institutions were often approached by headmasters and 

teachers, but rarely by pupils.  
- A few schools had no experience in contacting external contacts before ENSI, 

but did so as a result of their involvement in ENSI. 
Internal co-operation: 

- The technical staff were involved in the practical tasks (i.e. monitoring of 
energy use), but seldom in classroom activities 

- There was very little change in educational methods in classroom activities, 
although pupils became more interested in environmental matters. 

- The ENSI teachers reported little change to their educational activities outside 
the project. 

- With the exception of a few schools, ENSI had no significant effect on teachers 
outside the ENSI-project. 

- Some schools established new decision-making bodies for co-operation or 
steering committees with regard to ENSI, but so far there are no signs of 
significant impact on other activities. 

Discussion/evaluation – stage 1 
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The main problem of ENSI seems to be the lack of emphasis on development and change 
in school practice. Most schools were using the MEIS-programme, but they did not 
recognise development as the aim of the project. They were familiar with energy saving 
programmes, and EE-projects, but did not focus on ENSI as a means for school 
development. Consequently, they applied MEIS as an ordinary EE-project, continuing 
“business as usual”. 
 
Also, the project, both as a ”ordinary EE-project” and as a school development project, 
relied on the involvement of an especially committed or dedicated person, a headmaster, 
teacher or member of the technical staff who was strongly dedicated to the project, whether 
it was MEIS or ENSI. Therefore, the reason why five schools dropped out of the project, 
was ”lack of dedicated persons to initiate and/or lead the project”, as one headmaster 
reported back. 
 
The conclusion at this first stage would therefore be that most schools were already 
involved in “school development” through EE-projects, but did not recognise or 
understand ENSI as a means for such development. But by becoming aware of this 
“problem”, they wanted to approach MEIS again, emphasising the development aspect. 
 

Changes in research approach and tasks in the second stage 
From being an external evaluation group, the researchers in the later stage of the 
evaluation, realised they had to take a more active part in the schools’ ENSI project by 
participating in the discussions on why and how ENSI might be understood and what 
policies to adopt. Only by this approach, it would be possible to fulfil the aims of the 
project.  
 
The researchers therefore changed the strategy to include both  

a. questionnaires (which also had the intentions of assisting the schools in 
their own self-evaluation),  

b. participation in various conferences and meetings regarding ENSI with the 
headmasters and teachers from the participating schools, and  

c. discussions and interviews with selected “leading” persons and teachers.  
d.  

This means the researches adopted a more action-research strategy 
 

Discussions/evaluation in the final stage 
From the initially 22 participating schools, only 7 schools participated in the final 
questionnaire (although there was a dialogue with several of the schools formally not 
attending the final stage).  
 
The final stage in the evaluation focused on eight specific topics:  
 
Local co-operation and benefits thereof: the external contacts in the project were most 
often the local energy authorities and school administration authorities. However this was 
only relevant for school leadership and some teachers, almost never for the pupils. This 
contact was mostly on technical advice, and only important as a “school development 
factor” when the outside partner had this intention in mind.  
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Integrating the EE in overall strategy plans of the school: All schools used strategic 
plans as a tool in the implementation of their environmental education. However, there was  
 
some times a discrepancy between the formal plans and how these were implemented in 
practice. 
 
How ENSI was integrated in separate disciplines or multi-disciplined: This varied very 
much between the schools, from a single teacher using ENSI in “his” discipline, to 
reorganising the whole weekly schedule to a single project: MEIS. 
 
Changes in local organisation and educational methods: Here also are huge differences 
in these changes, like when one of the schools adopted a separate weekly schedule and 
organisation for the purpose of running the MEIS-project as the “topic” of the week. 
However the schools which made significant changes in organisation and teaching, also 
did this in other educational projects, not only with MEIS.  One important lesson reported 
by several schools was the involvement of pupils at an early stage, and also by giving them 
the benefits of the results (save energy and thereby money). 
 
The internal and external co-operation: In the schools where environmental education 
was one of the main focal topics, both internal and external co-operation was operating 
smoothly. This co-operation seemed to be one of the key factors for success. 
 
Connection between Local Agenda 21 and the environmental education in the 
schools: There was only a connection between the community and the schools in 
environmental dedication if the community had implemented a strategy for LA21 in which 
they had employed a person responsible for communication with the schools. 
 
What obstacles the participants see in the planning, the implementation and the 
evaluation phases of the project: Many of the schools report of lack of overall strategy 
from central and/or local school authorities: “There are too many important projects and 
challenges”. With no extra time resources for the teachers and thereby possibilities for 
pedagogical debates about “what is really this”, the project easily “drowned” in the daily 
mess and various tasks. 
 
What supportive actions or co-operation with external institutions benefit school 
development and the pupils?  Beside a clear strategy by the local community/county with 
practical support, also time and possibility for the teachers for didactical/pedagogical 
discussions and reflections were a crucial success factor. When the outside partner had the 
“school development”-element clear in mind, like in the conferences and meetings with 
researchers and the Ministry or dedicated local school authorities, then this cooperation 
were an important success factor. 
 
Summing up:  
The findings were very different from area to area. Therefore the final evaluation focused 
on each county as a case. It seems that the strategy outlined by the county for 
implementing ENSI, was one of the main factors for success, meaning that if the county 
had an overall strategy and a leadership that managed to focus on school development, 
then more of the schools managed to implement ENSI as a school-development tool, rather 
than a ”technical project”.  
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This was very obvious in Møre and Romsdal county, where at one of the schools, the 
teachers realised the meaning of ENSI after attending conferences and discussions with the 
researchers, and thereafter used the principles in ENSI in other project works with their 
pupils.  
 
However, in all cases a crucial ”factor for success” was to have a dedicated and EE-
involved person who understood the ”school development”-element of ENSI. 
 
The evaluation group has some recommendations for future school-development and EE -
projects: 
If the intention of environmental education is also school development, then the choice of 
environmental education project is crucial: it must be a project whereby conflicting 
interests and human society is incorporated, and it must involve pupils at all stages in the 
project. 
The schools should also have the opportunity of external support like “advisers” or “action 
researchers” who are able to focus on the elements of school development and the 
implications of this. 
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