Noe grønt å se opp til
Jeg vil at Oslo skal ha noe grønt å se opp til. Jeg vil at det på toppen av Oslo skal være et sted der
barn og unge, gratis, kan ha en grønn lab i form at et drivhus drevet av solkraft. Jeg vil at dette skal
ligge ved Oslo S slik at elever som bor lenger unna kan ta tog istedenfor bil eller buss for å komme
seg dit.

HVA
En grønn lab, et drivhus og en
grønnsakhage på toppen av Oslo. Noe
grønt for hele byen å se opp til. Gratis
undervisningslokale for ungdoms- og
videregående trinnet. Jeg tenker ulike
nyttevekster og vanningsanlegg med
regnvann og solceller, og vekstlys
drevet av solceller. Elevene selv dyrker
det de ønsker i «sine»
dyrkingsområder, og bruken av lokalet
går på omgang blant ulike skoler.
I skolen kan dette kan brukes inn i
mange fag som:


mat og helse - lær å bruke
grønsaker og lage sunn mat



elevbedrift – distribuer
grønsakene, selg dem, eller
noe helt annet



grønn teknologi – lage apper
som styrer vanninga, utvikle
solceller, etc



naturfag – lær om ulike vekster, resirkulering og kompostering



matte og fysikk – beregne energibehovet, finn perfekte forhold for sollys osv



i tillegg til fag som eventuelt ikke finnes enda

HVEM
Vi elever. Oss unge og de eldre. Vi som skal være der i dagene som kommer. Ved å åpne dette som
undervisningslokale går dere tilbake til røttene deres som spleiselag mellom noen kommuner. Skoler
er kommunalt drevet, her får de et undervisningsrom de ikke har anledning til å bygge selv. For Osloelever er det raskt å komme seg til Oslo S, for elever som bor lenger unna er det fint og miljøvennlig å
kunne ta toget.

I tillegg til lærerne som følger klassene må det være noen grønne pedagoger som har dette som fast
arbeidssted. Det går også an å inngå avtale med f.eks.:






NAV om bruk av dette ved omskolering eller arbeidstrening
Gartnerskoler som vil drive med urban dyrking
Kommunale institusjoner som sykehjem og barnehager som kan ha Oslo-dyrkede grønsaker
på menyen
ByBi og andre som jobber for grønnere by
Bymiljøetaten

Men først og fremst til opplæring og undervisning.

HVORFOR
Fordi vi trenger noe grønt å se opp til. Både fysisk og metaforisk.
Mange unge vil spise sunt og bruke mer grønnsaker, men trenger å lære hvordan.
Jeg tror dette vil bli Oslos tøffeste klasserom.
Det finnes flere takhager, grønne tak og kurs og opplæring - men de er for til de som har penger til å
bo i slike bygninger, eller som har jobber som gjøre at man er i en slik bygning eller at man har
penger til å gå på kurs. Miljø og helse skal være for alle, ikke bare for de som har råd til det.
Det gjør at mange får anledning til å lære og oppleve hvor gøy det er å dyrke egne grønsaker.
Vanlig landbruk bruker mye energi og plass. Ved å dyrke i byen og med solenergi kan man kutte ned
på begge deler.
Vi trenger mer praktisk undervisning om miljøløsninger – vi vil lære mer om hvordan vi kan gjøre noe
smått lokalt.
Skal vi ha en grønnere framtid må vi gi alle kunnskap om hvordan vi kan skape den sammen.

