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Vær en klimavenn – hvordan kan vi bli bedre?
Frogn kommune har ambisiøse mål på klima og energiområdet. Mange av tiltakene handler
om at kommunen skal feie for egen dør; gjøre tiltak som bidrar til reduserte utslipp fra
kommunale biler og bygg. Men vi skal også jobbe med kunnskap og holdninger, slik at
innbyggerne selv tar klimakloke valg i hverdagen og utslipp fra hele Frognsamfunnet blir
redusert. Vi har etablert en nettside for å gi slik informasjon; «Vær en klimavenn»1.
Vi er ikke helt sikre på hvilken effekt denne siden har. Når vi fram til innbyggerne våre med
informasjon? Hvem er det som leser den – ungdom, voksne, eldre? Bidrar informasjonen til
at folk velger klimakloke løsninger når de skal handle, reise, spise osv.?
Frogn kommune ønsker med dette at ungdommene ved Drøbak Montessori ungdomsskole
skal gi innspill på følgende;
● Hvem har egentlig hørt om og vært inne på siden?
● Noe av informasjonen på siden ble lagt ut for ganske lenge siden. Finnes det
informasjon som ikke lenger er riktig?
● Sett i forhold til målsettingene kommunen har på klimaområdet – er det noen felt som
vi ikke gir innbyggerne informasjon om, som de burde fått?
● Hvilken informasjon om klimakloke valg er ungdom interessert i?
● Hvilken informasjon tenker dere burde ligge på siden for at ungdom skal bruke siden?
● Har dere andre kommentarer til siden, som dere tenker at kommunen kan ha nytte av
å få?
● Hvordan/eller hvilke andre steder/kanaler burde vi benytte for å kommunisere ut til
innbyggerne, herunder ungdommene, i tillegg til nettsiden vår?
Arbeidsperioden som er avsatt til å gjennomføre dette er fra 3. - 28. mai. Vi ønsker at det blir
levert en rapport på slutten av perioden, der de oppgitte punktene blir tatt opp. Kommunen
vil bruke rapporten som et grunnlag for å videreutvikle nettsiden og til å forbedre
kommunikasjon om klima ut til innbyggerne.
Vi håper dere stiller dere positive til oppdraget og imøteser deres tilbakemelding.
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