Søknad om å bli eller beholde
status som Fairtrade-skole

Nye skoler kan søke hele året, men for eksisterende skoler er søknadsfrist 1.oktober
hvert år.
Last ned, skriv direkte i dokumentet, lagre og send som vedlegg
til kontakt@fairtrade.no
OBS! Ikke send i papirform.

Søknadsskjema for Fairtrade-skole
Utmerkelsen/statusen “Fairtrade-skole” søkes for følgende skole:

Ny eller eksisterende Fairtrade-skole? *

* Eksisterende Fairtrade-skole, se ekstra spørsmål siste side.
Styringsgruppens leder og kontaktperson til Fairtrade Norge
Fornavn
Etternavn

E-post

Telefonnummer, dagtid

Skolens hjemmeside

Innkjøpsansvarlig/kontaktperson for innkjøp på skolen (valgfritt)
Fornavn
Etternavn

E-post

Telefonnummer, dagtid

Har skolen en/et innkjøpsavtale/samarbeid? * (valgfritt)
Hvis ja, hvilke?

* Eksempler på innkjøpssamarbeid kan være Knif, fylkeskommunen, Studentsamskipnad o.l. Dersom
man ønsker å utvide produktutvalget, anbefaler Fairtrade Norge å ha god kontakt med
innkjøpsansvarlig på skolen.
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Engasjement og rettferdig handel i skolen
En Fairtrade-skole er en skole som på ulike måter engasjerer seg i og fremmer saken om rettferdig
handel, i tillegg til å servere Fairtrade-merkede produkter. Dette kan være alt fra folkehøyskoler,
universitet og høyskoler, til barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. For å bli eller
beholde status som Fairtrade-skole, må skolen oppfylle følgende kriterier:
1. Det serveres/tilbys minimum tre produkter i skolens kantine og/eller på de ansattes
pauserom hvor ett av disse skal være kaffe, i tillegg til at man bruker så mange produkter som
mulig ved skolens kjøkken, der hvor det finnes.
2. Det skal nedsettes en styringsgruppe som gjerne består av elever/studenter, lærer/foreleser,
kantine/kjøkkenpersonell og ledelse/administrasjon. En av disse skal være kontaktperson til
Fairtrade Norge, vi anbefaler at dette er en fast ansatt som har mulighet til å opprettholde
arbeidet og kontakten over tid.
3. Det fokuseres på Fairtrade gjennom minimum to tiltak eller arrangement i året.

1. Hvilke tre produkter serveres i skolens kantine og/eller på de ansattes pauserom, (ett av
disse skal være kaffe) og hvilke produkter brukes i skolens kjøkken?

Produkter
(fyll inn navn)

Kantine
(sett kryss)

Ansattes
pauserom
(sett kryss)

Skolens
kjøkken
(sett kryss)

Distributør/leverandør

Kaffe

Hvis kommentarer til dette, fyll inn her:
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2. Styringsgruppen ved skolen

Styringsgruppe for Fairtrade-skole
(Fyll ut med navn og roller til medlemmene i styringsgruppen)
Navn

Rolle

E-post (frivillig)

Telefon (frivillig)

3. Gjennom hvilke to tiltak eller arrangement har man planlagt å fokusere på/arbeide
med Fairtrade det neste året? *

* En av de viktigste oppgavene til en Fairtrade-skole er å ha fokus på bevisstgjøring. Barn og unge er
morgendagens forbrukere, og for å kunne gjøre gode valg trengs det kunnskap om utfordringene i
dagens handelssystem. Dette kan læres gjennom ulike arrangement, øvelser og
undervisningsopplegg. Skolen kan også bruke sin stemme for å gjøre endringer i lokalsamfunnet ved
å påvirke beslutningstakere i kommunen, f.eks. gjennom å oppfordre dem til å bli en Fairtradekommune eller drive informasjonsarbeid ved ulike arrangement i kommunen. Arbeidet kan gjøres på
mange måter, dette er opp til styringsgruppen ved den enkelte skole og hva som engasjerer dem.
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Eksisterende Fairtrade-skole
4. Hvordan har det gått siden forrige søknad? Hvilke resultater har man oppnådd av
engasjementet? Hva fungerte/fungerte ikke?

5. Eventuelle tilbakemeldinger til Fairtrade Norge?
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