Miljøvernprisen for barn og unge 2020
Saksbehandler:

Siri Gilbert

Saksnr. 20/02988-7
:
Møtedato

Behandlingsrekkefølge
Barn og unges kommunestyre

Rådmannens innstilling:
Ås kommunes miljøvernpris for 2020 – Eilif Dahls minnepris – på kr. 5000,- deles
ut til Nordby skole for deres prosjekt med skolehage.
Ås, 10.11.2020
Trine Christensen
Rådmann

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef
Teknikk, samfunn og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Barn og unges kommunestyre
Behandlingsrekkefølge:
Barn og unges kommunestyre
Vedlegg:
Nominasjoner barn og unges miljøvernpris 2020
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
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20/02988-7

Side 1 av 4
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Saksutredning:
Sammendrag:
Det har kommet tre nominasjoner til Ås kommunes miljøvernpris for barn og
unge - Eilif Dahls minnepris. Rådmannen anbefaler at prisen for 2020 tildeles
Nordby skole for deres prosjekt med skolehage.
Fakta i saken:
Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge - Eilif Dahls minnepris - ble
opprettet i 1994. Prisen skal gå til personer under 20 år eller foreninger, grupper
og skoleklasser som har utført en spesiell verdifull innsats for natur- og
miljøvernet i kommunen. Prisen består av et stipend på kr 5 000,- samt et
diplom.
Prisen er delt ut 17 ganger tidligere, og den har gått til:
1994: Rustad skole for prosjektet ”Vår bekk – Norges vassdrag”
1995: Kroer skole for allsidig natur- og miljøvernarbeid
1996: Skolebarnehagen ved Kroer skole for prosjektet ”Skoledag”
1997: Steinerskolen i Ås for arbeidet med miljø som en naturlig del av
undervisningen og driften av skolen
1998: Åkebakke barnehage for prosjektet ”Uteliv”
2004: Blekkulfs miljødetektiver i Ås for allsidig arbeid med å sette fokus på natur
og miljøvern
2005: Løvstad naturbarnehage for å gi barna gode naturopplevelser i hverdagen
2006: Brønnerud skole og SFO for å kompostere alt organisk materiale og drive
skolehage
2007: Natur og Ungdom i Ås for sin funksjon som vaktbikkje og støttespiller i
bl.a. klimaarbeidet
2008: Haugtussa steinerbarnehage som et forbilde med oppføring av miljøbygg
og en gjennomgående miljøprofil
2010: Nordby 1 speidergruppe for å lære barn og unge om natur og miljøvern
2012: Kroer 4H, for opparbeidelse av gapahuk ved Kroerløypa, i samarbeid med
Kroerløypas venner
2013: Brønnerud skole for sine skolehageprosjekter
2015: Miljøagentene i Ås for å engasjere barna i klima- og miljøarbeidet
2017: Solberg skole for sin innsats med å bygge gapahuk og rydde i nærmiljøet
2018: Løvstad naturbarnehage for sitt arbeid med bærekraftig utvikling.
2019: Elevrådet ved Ås ungdomsskole for sitt arbeid med klimastreiken i Ås og
andre miljøtiltak på skolen.
Statutter for Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge - Eilif Dahls
minnepris:
1. Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge - Eilif Dahls minnepris - kan gis
til personer under 20 år eller foreninger, grupper og skoleklasser som har
utført en spesiell verdifull innsats for natur- og miljøvernet i kommunen.
2. Prisen består av et stipend på kr. 5000,- samt diplom. Stipendet må benyttes
i forbindelse med arbeid for natur- og miljøvernet i kommunen.
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3. Prisen kan utdeles hvert år.
4. Alle har rett til å foreslå kandidater. I god tid før prisen skal utdeles, skal det
kunngjøres i avisen, og skoler og foreninger skal tilskrives med oppmodning
om å komme med forslag til kandidater. Forslaget må begrunnes skriftlig.
5. Oppgaven som jury ivaretas av Barn og unges kommunestyre i samarbeid
med ordfører.
Årets nominasjoner til miljøvernprisen
Ås kommune har sendt ut brev til alle barnehager, skoler og organisasjoner for
barn og ungdom i kommunen, med invitasjon til å nominere kandidater til årets
miljøvernpris. Kommunen har også annonsert på egne nettsider og i lokalavisen.
I år har det kommet inn 3 forslag til kandidater til miljøvernprisen.
Nominasjonene med begrunnelser i sin helhet finnes i vedlegg 1.
Sjøskogen skole og SFO: Sjøskogen skole har lenge jobbet målrettet for det
sosiale miljøet på skolen og i bygda. Forslagsstiller mener at miljøvern er mer
enn å kildesortere, og at generell miljøbygging som Sjøskogen skole gjør er
grunnlaget for miljøvernarbeid ellers. Eksempel på aktiviteter er juleshow,
vennedag, forestilling mot fremmedfrykt og satsing på gode aktiviteter på SFO.
Begrunner også nominasjonen med at mange av de som har fått prisen tidligere
er fra Ås sentrumsområde.
Åsgård skole: Skolen er sertifisert som Unicef-skole. De jobber mye med
barnekonvensjonen og vil fremme den. De har begynt å lage en podkast. Der
snakker de om ulike rettigheter og bruker det som grunnlag for arbeid i
klasserommet.
Nordby skole: Elever og lærere har laget ny skolehage. De bruker skolehagen for
å gjøre praktisk arbeid og lære om bærekraft for fremtiden, få kunnskap om
matdyrking og kompostering på en miljøvennlig måte. De vil lage et kretsløp i
skolehagen fra jord til bord, for å forstå hvordan kretsløpet fungerer. Når de
lærer mer om hvordan naturen fungerer, så vil de ta bedre vare på den. Det er
viktig for å løse framtidens natur- og miljøutfordringer. Skolehagen skal være et
fellesprosjekt for elever, foreldre og andre som bor på Nordby. De håper det vil
motivere flere til å leve på en bærekraftig måte.
Vurdering:
Statuttene, eller reglene, for utdeling av miljøvernprisen sier helt tydelig at de
som får prisen skal ha utført en spesiell verdifull innsats for natur- og miljøvernet
i kommunen. Rådmannen mener derfor at prosjektene som Sjøskogen skole og
SFO og Åsgård skole er nominert for, ikke er innenfor det som prisen er tenkt å
gå til. Selv om både Sjøskogen skole og SFO og Åsgård skole sine prosjekter er
veldig bra, så er ikke tema for prosjektene natur- og miljøvern.
Nordby skole sitt prosjekt med skolehage er et godt natur- og miljøvernprosjekt.
Gjennom arbeidet i skolehagen lærer elevene praktisk hvordan man dyrker mat
på en bærekraftig måte. Elevene lærer også om kretsløpet i naturen, og får
praktisk forståelse om hvordan naturen fungerer. Denne kunnskapen er viktig for
barnas videre engasjement for å ta vare på naturen og miljøet. Det er også
veldig positivt at foreldre og lokalsamfunnet ellers på Nordby blir invitert til å
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delta i prosjektet. Det vil sannsynligvis gi flere inspirasjon til å gjøre
miljøvennlige valg.
Økonomiske konsekvenser
Prisen som deles ut er på 5000 kroner, og tas av kommunens driftsbudsjett.
Prisen er et viktig tilskudd til de som får den i deres arbeid med natur- og
miljøprosjekter.
Miljømessige konsekvenser:
Utdeling av prisen setter fokus på barn og unges engasjement og innsats for
natur og miljø i Ås kommune. Prosjektet med skolehage gir elever, lærere og
foreldre kunnskap og engasjement om natur, som vil ha positive virkninger for
natur- og miljøvern i et større perspektiv.
Alternativer:
Barn og unges kommunestyre tildeler Miljøvernprisen for 2020 til en av de andre
kandidatene. Valget begrunnes.
Konklusjon med begrunnelse:
Nordby skole er den av de tre nominerte kandidatene som tilfredsstiller kravene i
miljøvernprisens statutter. Prosjektet med skolehage er et godt miljøprosjekt
som gir elever, lærere og andre kunnskap om bærekraftig dyrking av mat og
kretsløp. Kunnskapen som elevene og andre involverte får vil gi dem grunnlag og
engasjement for å bidra til bærekraftige løsninger for framtiden.
Rådmannen anbefaler at miljøvernprisen for barn og unge 2020 går til Nordby
skole.
Kan vedtaket påklages?
Nei.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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