Miljø og forbruk i fokus på Gimse ungdomsskole
På Gimse skole har 10. trinn hatt et eget arbeidsprosjekt denne høsten med tema Miljø og
Forbruk. Målet med prosjektet var å undersøke og diskutere menneskers bruk og misbruk av
naturens ressurser og hvilke konsekvenser det kan få for miljø og samfunn, i verste fall i form
av miljøkatastrofer.

Elever fra 10. trinn
ved Gimse
ungdomsskole

Den konkrete oppgaven elevene skulle jobbe med lød slik:
«Dere er to medlemmer i en relevant valgfri miljøorganisasjon (Greenpeace,
naturvernforbundet, Natur og ungdom eller lignende). Dere reiser rundt for å informere og
lære ungdomsskoleelever i Norge om en miljøkatastrofe og skal forsøke å overbevise dem
om at menneskeheten selv enten direkte eller indirekte er skyld i den aktuelle
katastrofen.»
Gimse ungdomsskole benyttet tilbud fra prosjekt Klima, miljø og livsstil i forbindelse med
avslutningen av elevenes prosjekt. Den 10. og 11. november holdt Signy R. Overbye
foredraget Klima, miljø og livsstil for alle de 115 elevene i 10. trinn. Med utgangspunkt i det
de hadde jobbet med, fikk de selv oppleve å være målgruppe for en person som
representerer et miljøprosjekt som skal bidra til at folk flest tar et tak for å redusere dagens
miljø og klimaproblemer. I foredraget fikk de høre hva som er hovedutfordringene innen
miljø og klima, og at årsakene kan knyttes til produksjonsmetoder og levemåter helt siden
starten på den industrielle revolusjon. Foredraget pekte også på konsekvenser i form av tapt
biologisk mangfold og miljøkatastrofer. Elevene kjente igjen en del av det de selv hadde
jobbet med, og lyttet oppmerksomt til tross for at det var skoledagens siste time. Noen viste
spesiell interesse og etterlyste hva vi hver for oss og sammen kan gjøre for å løse
problemene? Siste del av foredraget handlet heldigvis om akkurat det, og elevene ble
oppfordret til å tenke over hva de selv kan bidra med i egen hverdag.
(18.12.14) Tekst og foto: Signy R. Overbye

