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Oppdragsbrev om Den naturlige skolesekken 2018
Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 56-08 fra Kunnskapsdepartementet (KD) og
statsbudsjettet for 2018 om Den naturlige skolesekken (DNS). Utdanningsdirektoratet ber
UiO/Naturfagsenteret videreføre arbeidet med DNS i skoleåret 2018-2019.
Gjennom opplæringa er målet for DNS «å medverke til at elevane som framtidige
arbeidstakarar får kunnskap og medvit om berekraftig utvikling og miljøutfordringane på
kloden, og blir i stand til å forstå og utvikle løysingar på miljøproblema i dag og i
framtida.»1
Utdanningsmyndighetene skal bidra til å realisere politikken knyttet til bærekraftig utvikling
i opplæringen, og i den sammenheng er DNS sentral. Følgende dokumenter legger
rammene for arbeidet med DNS: Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet, Meld. St. 18
(2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet og Meld. St. 28 (20152016) Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. I tillegg legger
omtale i KDs og KLDs Prop 1 S (2017-2018) rammer for oppdraget. DNS er også en viktig
satsning for å oppfylle internasjonale forpliktelser i klima- og naturmangfoldarbeidet.
Utdanningsmyndighetene og miljømyndighetene samarbeider om DNS.
UiO/Naturfagsenteret har ansvar for den daglige driften av DNS, og skal rapportere til
Utdanningsdirektoratet med kopi til Miljødirektoratet innen gitte frister.
Føringer for arbeidet med DNS i 2018
Undervisningsoppleggene som utvikles i DNS skal være forankret i Læreplanverket for
Kunnskapsløftet og Læreplanverket for Kunnskapsløftet samisk og skal bidra til økt
miljøengasjement hos elever og lærere. De skal vektlegge miljømessige, sosiale og
økonomiske perspektiver for å gi elevene en forståelse av kompleksiteten rundt bærekraftig
utvikling. Dette skal blant annet skje gjennom flerfaglighet der naturfag og samfunnsfag er
to sentrale fag. Alternative læringsarenaer i skolenes nærmiljø skal benyttes. Videre bør det
være et fokus på teknologi og etisk refleksjon omkring bruk av teknologi. Det er viktig at
DNS fører til kompetanseutvikling hos lærerne. UiO/Naturfagsenteret skal synliggjøre og
oppfordre skoler til å utnytte eksterne aktører og deres ressurser.
For å få til god spredning av DNS, er det viktig å gjøre tiltaket kjent og forankre satsingen
hos skoleeiere og skoleledere. Nettstedet til DNS skal brukes aktivt til å spre kunnskap om
DNS, og til å dele informasjon, opplegg for undervisning om bærekraftig utvikling, tips og
ideer som er til nytte for alle skoler, ikke bare deltakerskoler. Undervisningsopplegg som
løftes frem bør samlet presentere de tre sidene ved bærekraftighet; den miljømessige, den
sosiale og den økonomiske.
Regionkontaktene for DNS i regioner med realfagskommuner må samarbeide med skoleeier
for å se DNS i sammenheng med kommunenes plan for realfagsatsingen.
UiO/Naturfagsenteret skal lyse ut midler for skoleåret 2018-2019, og veilede skolene i
arbeidet med DNS. Antall skoler som får tilskudd forsøkes holdt på samme nivå som i 2017,
under forutsetning av at det er nok gode søknader. Skoler som deltar i DNS har rett til å
delta i 3 år. Ved oversøkning skal nye skoler prioriteres.

KLDs Prop 1 S (2017-2018) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kld-20172018/id2574299/
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Økonomi og rapportering
Utdanningsdirektoratet overfører kr 3 900 000,- og Miljødirektoratet kr 7 709 000,- til
UiO/Naturfagsenteret for 2018 til arbeidet med Den naturlige skolesekken.
På miljøområdet er midlene til tilskudd til eksterne aktører (kap 1400 post 76) fra 2018
flyttet til en driftspost (kap 1400 post 21). Dette innebærer at Miljødirektoratet i 2018 ikke
vil fordele disse midlene som tilskudd etter søknad fra eksterne aktører. Midlene blir i stedet
tildelt UiO/Naturfagsenteret. I 2018 er dette beløpet på 1,4 mill. kroner.
Midlene fra Miljødirektoratet skal benyttes på følgende måte:
- 3 409 000 kroner er øremerket tilskudd til skoler. Enkeltskoler kan søke om midler
for å utvikle lokale undervisningsopplegg innen bærekraftig utvikling. En forutsetning
for å motta midler er at opplegget er i samsvar med veiledningsmateriell utarbeidet
av UiO/Naturfagsenteret.
- 1 400 000 kroner skal benyttes til utvikling av støttefunksjoner, kjøp av tjenester og
annet samarbeid med eksterne aktører. Ved kjøp av tjenester må regelverket for
offentlige anskaffelser følges.
- 2 900 000 kroner skal benyttes til blant annet veiledning av skoler, oppfølging av
eksterne aktører, regionkontakter og administrasjon av DNS.
For utbetaling av beløpet fra Miljødirektoratet må UiO/Naturfagsenteret sende to fakturaer i
EHF-format. Første faktura, på kr. 3 409 000,- med forfall 01.07.18, og andre faktura på
resterende beløp med forfall 15.11.18. Bruk Miljødirektoratets organisasjonsnummer NO
999 601 391. Fakturaene merkes med seksjon 740.
For utbetaling av beløpet fra Utdanningsdirektoratet må UiO/Naturfagsenteret sende en
faktura i EHF-format på det tildelte beløpet. Bruk Utdanningsdirektoratets organisasjonsnummer NO 970 018 131. Faktura merkes med 4070ocn med forfall 30.03.2018.
UiO/Naturfagsenteret skal innen 15.06.2018 utarbeide en handlingsplan og et budsjett for
disponering av de samlede midlene fra Utdanningsdirektoratet og Miljødirektoratet.
Handlingsplanen og budsjettet skal godkjennes av Utdanningsdirektoratet og
Miljødirektoratet.
Spesifisert regnskap for Den naturlige skolesekken for 2018 skal leveres
Utdanningsdirektoratet innen 15.02.2019, med kopi til Miljødirektoratet. Rapportering på
dette oppdragsbrevet skal leveres innen 21.06.2019, med kopi til Miljødirektoratet.
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