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12 000 norske
skoleelever har
spart verden for
store CO2-utslipp
I to uker konkurrerte 12 000 elever ved 38 skoler
om å gjøre klimapositive aktiviteter i hverdagen.
De to beste skolene ble Bybroen og Skansen
videregående Steinerskole.

»Trondheim

Klima
På grunn av pandemien
foregikk årets kåring av
vinnerne i NM i klima for
videregående skoler i litt
andre omgivelser enn
forrige gang.
Da skjedde det under Ungdommens klimatoppmøte
i Studentersamfundet i
Trondheim - foran en
stappfull sal. Denne gangen fikk vinnerskolene
tildelt premiene og måtte
juble utendørs.
Men det betyr ikke at det
ikke var publikum til kåringen. Alle de mange videregående
skoleelevene
som deltok på årets digitale utgave av Ungdommens
klimatoppmøte
Trøndelag fikk se filmopptaket av tildelingen.
De 38 deltakende sko-

Vi gratulerer!

lene som deltok i konkurransen, som foregikk tidligere i år i uke fire og fem,
befant seg i fylkene Rogaland, Vestland og Trøndelag.
Konkurransen gikk ut
på å loggføre klimapositive
hverdagsaktiviteter,
og
etterpå se hvor mye klimagassutslipp verden var
spart for.

87 flyturer rundt
jordkloden
Resultatet viste at de 12 000
deltakende elevene hadde
redusert utslippene med
til sammen 850 000 kilo
CO2-ekvivalenter. Under
tildelingen fortalte Aina
Nesmoen, som er prosjektleder for NM i klima for de
videregående skolene, at
det tilsvarer 87 flyturer
rundt jordkloden. Eller
hvis det var mulig å kjøre
til månen, kunne man ta

turen dit fram og tilbake
fire ganger.
Skolene som utmerket
seg mest, var altså Bybroen
videregående skole og
Skansen
videregående
Steinerskole i Trondheim.
De vant henholdsvis klassene stor skole og liten
skole, fordi over halvparten av skolenes elever og
lærere hadde deltatt og de
hadde spart mest CO2-ekvivalenter.

Elevene ved Bybroen videregående skole, som vant NM i klima for store skoler.
FOTO: SÆBA BAJOGHLI

Sparte energi og kastet
mindre mat
Aktiviteten som var loggført mest av de 12 000, var å
skru av lyset og på den måten spare energi. Nest etter
det, kom det å kaste
mindre mat, og det tredje
mest loggførte var gjenbruk av klær.
Mange loggførte også det
å sjekke merkelappene når
de skulle kjøpe nye an-

Ønsker du å sette inn en hilsen her, bestill på folk.adressa.no.
Frist kl.10.00 virkedagen før innrykk. Pris kr 150,- pr. annonse.

Aina Nesmoen og Samar
Albarghouthi i klimateknologiselskapet Ducky som
står for den praktiske gjennomføringen av NM i klima.

trekk – om klærne var
bærekraftige.
I filmen fra kåringen for-

Emilie 4 år
Gratulerer så masse med
dagen Emilie!
Bursdagsklem fra Linnea,
Viktor, Mamma og Pappa

Jubilant

70 år
Ole Benjamin Garthen fyller
70 år 19.03. Direkte
gratulasjoner kan sendes på
950 79 920. Gode ønsker for
dagen og feiringen!
Hilsen fra heiagjengen!

90 ÅR

Liv Lien 90 år Gratulerer!
Vår kjære rause, kreative,
lune, vise, ordsterke, søte,
snille, morsomme og
omsorgsfulle bestemor og
oldemor Liv Lien blir 90 år i
dag, 19. mars. Gratulerer så
mye med dagen din!
Store klemmer fra alle
barnebarn og oldebarn

gjøre stor forskjell for alle
rundt deg, sa elev Majken
Elisabeth Røen.

Overraskende stor
oppslutning
Prosjektleder Aina Nesmoen jobber i klimateknologiselskapet
Ducky
som sammen med NTNUforskere
har
utviklet
appen som kan brukes til å
regne ut hva du sparer av
klimautslipp ved å gjøre
miljøvennlige valg. NM i
klima
arrangeres
i
samarbeid med Framtiden
i våre hender, Grønt Flagg
og
Trøndelag
fylkes-
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Tone smugleste «kiosklitteratur» som student.
Nå debuterer hun med
serieroman
Trønderroser er Tone
Lilleenget Bys debut som
serieroman-forfatter.

4 ÅR

talte flere om sine klimabevisste aktiviteter de to
konkurranseukene. Elev
Linn Sæther ved Bybroen
hadde tvunget samboeren
til å spise vegetarisk, noe
som hadde inspirert dem
begge til å lage ny mat og
mer vegetarisk da de to
ukene var over.
Skolens rektor Rannveig
Gissinger fortalte at hun
blant annet hadde reparert
gamle klær, kuttet ut å
bruke tørketrommelen og
syklet i 20 minusgrader.
- Dette har gjort oss mer
bevisst på valgene i hverdagen og at såpass lite kan

Med Vinnie-versjonen av
God morgen Norge, Freddie Mercurys Barcelon, og
ei bøtte med kaffe er hun i
rett modus.
Da forsvinner hun inn i
søstrene Marie og Olines
verden av kjærlighet og
håp, skuffelser og svik,
blant fattig og rik i 1700tallets Trondheim.
Første bok i serien ble
lansert 19. februar. Da sa

debutanten dette:
- Det er både surrealistisk og nervepirrende å
holde boka i hendene. Jeg
aner jo ikke hvordan den
blir mottatt.

Tone Lilleenget By vant
skrivekonkurranse i 2016.
Nå er serieromanen hennes
i salg. FOTO: PRIVAT

Utsolgt i heimbygda
Nja, det var bare delvis
sant. Boka ble utsolgt i
løpet av ett døgn fra butikkene i Åfjord. Kanskje
husket de jenta som slepte
bæreposer med bøker ut av
biblioteket på Årnes den
gang da?
Nå er det hun som er

historiefortelleren, men
det var ikke gitt at det
skulle bli slik.

Smugleste Sandemo
- Jeg startet med fagbrev
som barne- og ungdomsarbeider. Etter hvert fant
jeg ut at jeg måtte gjøre

