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Dyrkeprosjekt på Ellingsrud skole 

Utrede mulighetene for en skolekonkurranse der elevene skal 

dyrke spisbare planter. 

Bakgrunnen for oppdraget  

ByKuben er et prosjekt i Oslo kommune som jobber for å fremme løsninger 

knyttet til bærekraftig utvikling og byøkologi. Dette er spesielt viktig i årene som 

kommer, fordi Norge har forpliktet seg til å redusere CO2-utslipp med 90% 

innen 2030. Det er viktig at elever lærer om hva som skal til for å omstille Oslo 

til en «grønn» og miljøvennlig by, fordi det er deres by, og vi ønsker å ta med oss 

deres idéer og tanker.  

ByKuben ønsker derfor å inspirere skolene i Oslo til å jobbe med disse temaene, 

men for å gjennomføre prosjektet trenger ByKuben noen erfaringer fra elevene 

på Ellingsrud skole først. Målet er på sikt å arrangere en konkurranse der flere 

skoler kan delta. Her skal elevene designe og drifte gode løsninger for urban 

dyrking. 
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Oppdraget - dette trenger vi fra Ellingsrud: 
  
ByKuben trenger at elevene i Teknologi i Praksis-klassen gjør følgende:  

- Setter seg inn i dyrking av mat innenfor rammene av bærekraftig utvikling, 

og setter seg inn i begrepene hydroponi og byøkologi. 

- Utreder hva som kreves for at elever skal kunne benytte seg av hydroponi 

i klasserommet (eller andre egnede rom på skolen) 

- Presenterer egne erfaringer knyttet til design, bygging og drift av enkle 

hydroponiske systemer (materialbruk, gjenbruk, vekstfaktorer mm.)  

- Produserer infomateriell som kan formidles til andre interesserte 

(ByKuben, fagpersoner, andre skoler mm.) 

- Presenterer erfaringer fra prosjektet til ByKuben på et seminar i løpet av 

våren 

Dere skal levere: 

1. I desember: En flyer og en video som kan vises på sosiale medier og til 

andre Osloskoler, som forteller om prosessen deres. Hva gikk galt, og hva 

har dere lært? 

2. Til våren: En flyer og en video som kan vises på sosiale medier og til andre 

Osloskoler, som forteller om det ferdige resultatet. 

3. Til våren: Dere skal fortelle med egne ord om dette prosjektet til andre 

Osloskoler, og utfordre dem til å gjøre samme prosjekt. Her skal dere 

bruke videoene og flyerne som del av presentasjonen. 

Målet er at ByKuben lettere kan finne ut hva som skal til for å oppnå suksess med 

flere skoler. Ellingsrud blir dermed den første «testskolen» for prosjektet.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Andreas Fadum Haugstad og Kaja Knutsdotter Fjørtoft  
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