
 

 

 

 

Pressemelding: Norges første Natur- og Økologigymnas er godkjent! 

Fredag 24. april 2020 ble Norges Natur- og Økologigymnas AS (NNØ) godkjent av 

Utdanningsdirektoratet (UDIR) som en ny videregående skole i Norge etter Friskoleloven § 2-1 

første ledd første punktum, jf. andre ledd bokstav i.  

Skolen er fra og med skoleåret 2020-21 godkjent for inntil 90 elevplasser under Utdanningsprogram 

for studiespesialisering.  

Det betyr at Stor-Elvdal og Innlandet er henholdsvis vertskommune og vertsfylke for landets første 

Natur- og Økologigymnas! 

Hva er spesielt med NNØ?  

Norges Natur- og Økologigymnas (NNØ) tilbyr ungdommer studiekompetanse med fagprofilen 

«Natur og Økologi». Dette er en videregående opplæring med spesiell vekt på fag og kunnskap inn 

mot det grønne skiftet med klimaendringer, biologisk mangfold, naturressurser, økosystem og 

økosystemtjenester1. Elevene ved NNØ vil tilegne seg en særegen og unik innsikt, kompetanse og 

forståelse for hvordan klimaendringer og tap av biologisk mangfold vil påvirke vår fremtidige tilgang 

på naturressurser. De vil også få en grunnleggende forståelse for verdien dette vil ha knyttet til blant 

annet verdien av ulike økosystemtjenester i den boreale klimasonen2.  

Alternativ pedagogisk tilnærming - Naturen er vårt klasserom 

For å få en helhetlig forståelse av naturen og dens økosystem, og samtidig se hvilke konsekvenser 

klimaendringer og andre forstyrrelser har på naturen, tror vi (og forskningen viser) at elevene skal 

være mye ute og ha «naturen som sitt klasserom». Elevene vil jobbe temabasert i en periode på 

rundt 6 – 7 uker, hvor de samler inn data gjennom feltdager i skog og til fjells som de senere jobber 

videre med inne i klasserommet. Dette tror vi vil øke elevene motivasjon, mestringsfølelse, 

kreativitet og læringsglede. Elevene er ute i all slags vær og alle slags naturtyper. De vil få trening i å 

møte andre aktører enn de som tradisjonelt jobber i skolen gjennom at de jobber med forskere, 

samfunns- og næringsliv, industri og andre samfunnsaktører.  

 

For ytterligere informasjon, kontakt: 

Kristin Evensen Gangås 

Tlf.: 90 72 96 14 

E-post: kristin@nnog.no  

 

                                                             
1 Økosystemtjenester er definert som gratistjenester vi får fra naturen; rent vann, pollinering, mat, tømmer, planter til bruk 
i medisiner, naturbaserte rekreasjonsområder m.m. 
2 Det Boreale barskogbeltet er den naturtypen typisk for skogene i Norge og Skandinavia og strekker seg gjennom hele 

Russland og Nord-Amerika med Canada  
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