
 

 

Praktisk informasjon til lærere vedrørende klimastreik 

Klimastreiken blant norske barn og ungdom den 22. mars samlet over 40 000 barn og 

ungdom over hele landet. Fredag 24. mai arrangeres det en ny skolestreik, denne gangen er 

det en global streik som kommer til å mobilisere barn og unge i hele verden. Klimastreiken er 

for barna en måte å vise sitt engasjement på, og vi i Miljøagentene oppfordrer lærere til å ta 

tak i dette engasjementet, og snakke med elevene sine om denne streiken.  

 

Miljøagentene vil ikke oppfordre barn og unge til å skulke skolen 

Miljøagentene mener at barn har rett til å si ifra om saker som angår deres fremtid. 

Klimasaken angår barnas fremtid. Dette har barna fått med seg og de har behov for å få 

utløp for sine tanker om temaet. Det er viktig å la barn få lov til å si ifra og bruke sin stemme 

når de opplever at voksne ikke tar deres fremtid på alvor. Samtidig ønsker Miljøagentene 

ikke at barn og unge skal skulke skolen og få fravær. Flere steder arrangeres streikene etter 

skoletid slik at dette ikke vil bli noe problem. I noen tilfeller arrangeres streikene i skoletid og 

hvis det er tilfelle hos dere, vil vi oppfordre deg til å jobbe sammen med elevene for å finne 

en løsning der barna kan vise sitt engasjement - uten å måtte skulke.  

 

Stadig flere barn og unge opplever nå et engasjement for miljøsaker og vi Miljøagentene 

mener at dette er veldig positivt. Dette er også en god anledning til å få gode dialoger med 

barn om saker de bryr seg om, og lære dem hvordan de kan bruke sin stemme til å si ifra! Vi 

oppfordrer deg som lærer til å ta tak i barnas engasjement. Du kan hjelpe dem å sette ord på 

tankene, og sortere saklighet fra usaklighet. På www.miljoagentene.no kan dere finne flere 

aktivitetsark som kan benyttes til undervisning, kanskje dere vil utforme en appell sammen 

eller lage plakater og bannere, og samtidig lære mye og klima- og miljø.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Miljøagentene 

http://www.miljoagentene.no/

