
Verksamhetsberättelse Hållbarhetsansvarig student 2020 
 
Ambitionen har varit att försöka implementera ett hållbart tänk på skolans alla nivåer, från 
ritsal upp till utbildningsnivå. Sätta upp både kortsiktiga och långsiktiga mål som 
Arkitekturskolan bör sträva efter. 
 
Under hösten har jag varit med och träffat studienämnden ett flertal gånger för att diskutera 
skolans utbildning och framförallt skolans agerande under pandemin. En ambition från 
studienämnden har varit att hitta ett fungerande sätt kommunicera både sinsemellan 
studenter men även mellan skolan och studenter. 
 
Sen har jag och Lisa Sandblom haft möte med Malin och Erik om hållbarhets- och 
jämställdhetsarbetet på skolan. Där la jag fram som önskemål att i 
jämställdhets/hållbarhets-utvärdering lärarna får av skolan efter kursen måste beskriva hur 
de arbetat med hållbarhet, istället för som det varit tidigare, att de enbart behöver svara på 
om de har arbetat med hållbarhet. Något som Malin och Erik skulle omformulera.  
 
Vi kom även fram till att vi ska sätta upp långsiktiga och kortsiktiga mål för skolans 
hållbarhetsarbete. Där till exempel ett långsiktigt mål är nolltolerans på svinn, som en 
uppmuntran till att arbeta mer med återbruk. Ett kortsiktigt mål är till exempel att sätta upp 
återbruksstationer på alla ritsalar, där elever kan ställa material de inte behöver så någon 
annan kan få nytta av det. Det finns kvarlämnat material från tömningen förra året som jag 
föreslog att vi gör ett materialbibliotek av så fort skolan öppnar (nu!) som studenterna får 
nyttja. Det kom även på tal att om det är lyckat att göra ett det till något permanent. 
 
Jag och Lisa föreslog även bokningsbara tider i träverkstaden i ett försök att fler ska våga 
sig ner. Att det eventuellt ska kännas mindre stressigt än att köa bland mer erfarna elever.  
 
Covid-19 har dessvärre begränsat möjligheterna till att förverkliga majoriteten av 
ambitionerna, framför allt de kortsiktiga mål. Men förhoppningsvis blir det ändring på det ju 
längre in i terminen vi kommer och jag ser fram emot att, nu när skolan öppnat igen, få 
gräva bland lämnat material och se det återbrukas! 
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