


Hemmets klimatanpassning för ett friskt jordklot! -Ett skola/hem-projekt

Förslaget bygger på att kommunen initierar och stöttar kommunens samtliga skolor till att eleverna, 
tillsammans med sina föräldrar, i ett skolprojekt ser över hur deras hem kan arbeta för en 
klimatanpassning. Projektet kan knyta an till ämnen som So, No och Ma.  

Kommunen tillsammans med en grupp lärare tar fram ett lämpligt studiematerial anpassat för 
skolans olika stadier.  

Tanken med detta förslag är att vi, förutom att stötta våra ungdomar till att hjälpa oss vuxna på 
traven med klimatarbetet, även kan få ett bättre samarbete mellan skola och föräldrar.

Förslaget är att målen har tre huvudkategorier, bostadens energiförbrukning, resor, samt mat och 
övrig konsumtion, enligt nedan. De givna exemplen, under varje kategori, kan givetvis kompletteras
med andra. 

Bostadens energiförbrukning

Minska varmvattenförbrukning, undvik onödig tvätt, lufttorka tvätt, vid uttjänta vitvaror byt till 
energieffektivare produkter, installera solceller. Byta till elleverantör med hållbar elproduktion, t.ex.
vindkraftsel etc. 
 
Ersätta eluppvärmning med fjärrvärme, bergvärme, pellets, ved, luft-luftvärmepump etc.

Boenden i flerfamiljshus kan påverka föreningar/bostadsinnehavare till att installera t.ex. solpaneler
på tak etc.

Resor

Minskad användning av bil med fossila bränslen. Vid byte av bil ersätt fordonet med bränslesnålare 
motor eller byta till CO2-neutralt bränsle som talloljebaserad diesel, etanol, biogas eller byte till 
elbil. Ersätt en större andel bilresor med buss, tåg eller cykel. Ersätt flyg på kortare sträckor med 
tåg. Ersätt långa turistresor med flyg till närmare destinationer, helst med tåg. Samåkning med bil 
till fritidsaktiviteter etc.

Mat och övrig konsumtion

Minska användningen av kött. Den intjänade kostnaden för minskat köttkonsumtion kan användas 
för inköp av närodlat, ekologiskt kött. Prioritera närodlade rot- och grönsaker (odlade med 
energieffektiv produktion). Minska matsvinn. Följ årets tillgång av råvaror. Sommartid används 
närodlade färska råvaror. Höst-vinter används svenska rotfrukter, kål, vinterfrukt etc.

Att generellt se över och minska konsumtionen av materiella varor som leder till  utsläpp av 
växthusgaser. Exempel på detta är, köp av second hand-kläder, laga trasiga varor där det är möjligt, 
låna/hyr utrustning/verktyg etc. Vid köp av produkter köp av hög och hållbar kvalitet etc. Minska 
användningen av plastprodukter. Styr generellt över konsumtion från materiella ohållbara varor till 
hållbara varor eller tjänster etc.  



Elevernas arbete innebär att: Sätta upp mål i hemmet för en klimatanpassat livsstil för de tre 
kategorierna

Arbetet anpassas efter elevernas stadier. I projektet kan lågstadieelever exempelvis beskriva hur 
familjen kan minska varmvattenförbrukning och bilanvändning. Högstadie- och gymnasieelever kan
lägga upp ekonomiska budgetar för hemmets energiförbrukning på kort och lång sikt.Sätt upp 
kortsiktiga och långsiktiga mål för förändringen med en tidplan som kontinuerligt följs upp. 

Exempel på kortsiktiga mål kan vara att minska hushållets elförbrukning, minska användning av bil,
övergång till en större andel närproducerad vegetarisk mat. Exempel på långsiktiga mål kan vara att 
byta hushålets värmesystem, byte av bil med koldioxidneutralt bränsle, sträva mot en 
köttförbrukning på 500 g kött per vecka och person.




