Bilderna ovan är länkar

Lärande för hållbar utveckling i Västernorrland
HUR KAN VI TILLSAMMANS NÅ VÅRA MÅL?

Västernorrland har kommit överens om att kraftsamla kring några viktiga miljöfrågor och därför antagit en handlingsplan för miljömålsarbete som bygger på samarbete. Här följer bakgrunden och vad vi, Länsstyrelsen Västernorrland
och BioFuel Region, vill göra för att förverkliga handlingsplanen. Syftet är att lyfta det regionala samarbetet kring
lärande för hållbar utveckling där vi kopplar ihop befintliga aktiviteter men också uppmuntrar till nya gemensamma
kreativa samarbeten!

BAKGRUND - HANDLINGSPLAN
I februari 2017 antogs en regional handlingsplan för miljömålsarbete. Den har tagits fram av länsstyrelsen Västernorrland i bred
samverkan med länets kommuner, Landstinget Västernorrland,
Kommunförbundet Västernorrland, Skogsstyrelsen, BioFuel Region, med flera. Handlingsplanen utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt Västernorrlands regionala miljömål och
stärker i förlängningen arbetet med de globala målen för hållbar
utveckling.

Handlingsplanens tre fokusområden
1.
2.
3.

Hållbar konsumtion
Miljöarbetets förutsättningar
Miljöns och naturens värden

Exempel på insatsområden
•
•
•
•

giftfri vardag/förskola
hållbar offentlig upphandling
lärande för hållbar utveckling
information och kommunikation om miljö och hållbarhet

Exempel på aktiviteter
•
•
•
•
•

ta fram kemikalieprogram/strategier
utvecklad kommunikation kring hållbarhet
förbättrade kunskapsunderlag
ökade ambitioner inom miljöledning
olika kompetensutvecklingsinsatser, mm

HÅLLBAR KONSUMTION

Vår konsumtion påverkar miljömålen på olika sätt. Handlingsplanen lyfter utbildning som ett viktigt verktyg för att vi ska kunna
ställa om till mer hållbara konsumtionsmönster.

INSATSOMRÅDE Giftfri miljö i vardagen
-utveckla arbetet med giftfri förskola
•
•

länsgemensamt nätverk för giftfri förskola
utbildning till förskolor/skolor om hur man skapar en giftfri
miljö för barnen.
Länsstyrelsen har det regionala samordningsansvaret för Sveriges miljömål. Länsstyrelsen ska utveckla, samordna och genomföra regionala
åtgärdsprogram för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
Kontaktperson: rebecka.bjurhall@lansstyrelsen.se
Läs mer: http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/Pages/default.aspx

INSATSOMRÅDE Lärande för hållbar utveckling - LHU
Att utbilda för en hållbar utveckling ingår i förskolan och
skolans uppdrag. En hållbar utveckling kan inte byggas
utan kunskap och engagemang eftersom den utmanar
nuvarande världsbild.
Hur engagerar vi och rustar vi våra barn och ungdomar
i Västernorrland för att bidra till en hållbar utveckling?
Barn och unga är en prioriterad målgrupp eftersom de
även är morgondagens medborgare, entreprenörer/producenter, politiker och konsumenter. De kunskaper och
insikter de förvärvar i skolan bär de också med sig hem till
sina familjer och vänner, vilket skapar ringar på vattnet.
AKTIVITETER
1. Identifiera nätverk
2. Identifiera personer som kan kompetensutveckla lärare och beslutsfattare i i LHU
3. Inventera möjliga LHU aktiviteter
Aktiviteter kopplade till skolans ämnen och i
samverkan mellan förvaltningar och andra aktörer
i samhället.
4. Lyfta fram goda exempel på lärande aktiviteter
och pedagogiskt material för skolor
Sprida exempel och länka ihop utbildningsinsatser
5. Förankra behovet av en regional nod för Lärande för hållbar utveckling
Kontakta oss för att
		
få veta mer!
		
berätta vad ni gör!
		
berätta vad ni vill göra!
BioFuel Region är en medlemsägd organisation som arbetar för att utveckla
regionens råvaror, kompetens, näringsliv och samhälle genom; profilering av
regionen, nätverksbyggande, kunskapsutbyte, projektkoordinering, opinionsbildning och att engagera unga människor i de fyra nordligaste länen. BioFuel
Region stöttar detta arbetet kring Lärande för hållbar utveckling.
Kontaktperson: barbro.kalla@biofuelregion.se

