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HandleKraft-thvordantforandretverdentett rrååtomtgangen
Ved Skolen vår har vi ved mange anledninger uttrykt et felles ønske om å være mer
miljøvennlige, å løfte grønt. Et av prosjektene våre er lokale innkjøp med lastesykkel.
Vår pedagogikk vektlegger en praktisk tilnærming til det virkelige liv i fagene.
I enkelte matematikktimer har vi derfor tenkt undervisning utenfor klasserommet,
sykling ble en av løsningene!
Vi fikk skolen til å gå til innkjøp av en lastesykkel, en longtail med stor lastekapasitet og god
plass til sykkelvesker. Elevene startet forrige skoleår med et klassesett med mindre
elevsykler.
De var ivrige og trente ferdigheter med kjegler, småturer og tilslutt syklet vi rundt hele
nordåsvannet to ganger. De andre lærerne har vært positive og skolens vaktmester har uttalt
at han ønsker å være en syklende vaktmester, han er en av de som har meldt seg på prosjektet.
Vi startet med å handle inn matvarene som skolen trengte til skolekjøkken og til ulike
elevprosjekter en dag i uken. En lærer og en elev syklet til den lokale butikken og handlet inn
med handlelapp. Det ble overslagsregning, beregning av hvordan man skal fordele vekt i flere
ulike handlenett, handle inn etter oppskrifter som for eksempel ganges med tre, handle inn
etter en handleliste, tørre å spørre om hjelp til å finne varer osv. Det har også vært regning og
summering i etterkant for å få riktig beløp på riktig konto i skolens regnskap.
Ordningen har nå blitt utvidet til å omfatte handling til SFO og ytterligere innkjøp i
nærområdet fire dager i uken. Syklene er utstyrt med piggdekk slik at ordningen kan vedvare
gjennom vinteren. Vi forsøker på denne måten begrense kollegaers bilbruk til småinnkjøp og
gjennom handling vise at dette er mulig.
Lastesykkelen blir etter hvert utstyrt med el-motor slik kan man bruke sykkelen ved innkjøp
av materialer og tyngre utstyr enn det man får med på en vanlig sykkel. Vi arbeider nå med å
synes bedre visuelt med egen logo slik at andre også kan se oss og kan bli inspirert.
For det er i kraft av gjerning man forandrer verden - et tråkk av gangen!
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