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ØKOLOGISK ENTREPRENØRSKAP
Korleis kan verdiskaping skje i samspel mellom sosiale, kulturelle og økonomiske verdiar?
- utprøving av dialog- og arbeidsmåtar i Aurland
«Etablering og utvikling av dialogiske prosessar er sjølve livsnerven i berekraftige livskvalitetssamfunn»
Ove Jakobsen, Nord Universitet

Tid og stad
Samling 1
Samling 2
Samling 3

15. – 16. mars 2019
10. – 11. april 2019
25. – 26. september 2019

Marianne bakeri & kafé, Aurland
Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) Aurland
SJH/ Aurlandsvangen

Målgruppe
Inviterte deltakarar, lokalbefolkning , tilsette og elevar ved SJH.
Relevans for elevar/lærarar og lokalbefolkning: Dei tre samlingane er ein invitasjon til å være
med å tenke nytt og skapande kring samspel mellom kultur, næringsliv og læring i berekraftig
samfunnsutvikling.
Motiv og innhald
Å bidra til å løyse utfordringane som ligg i FN sine 17 berekraftmål krev grunnleggjande
omstilling på fleire nivå. På eit overordna nivå er det spørsmål om korleis vi samhandlar i den
verda vi lever i både sosialt, økonomisk og korleis vi og formar vilkåra kring dette samspelet. I
praksis må løysingane vekse fram ut frå lokale føresetnader, i konkrete lokalsamfunn.
Sogn Jord- og Hagebruksskule ynskjer og å vera ein lokal utviklingsaktør i økologisk landbruk
og berekraftig samfunnsutvikling.
Med bakgrunn i ERASMUS+-prosjekt (2017-19) som SJH leiar innafor feltet Økologisk
entreprenørskap, vil me i 2019 invitera til tre lokale fagseminar der fokus er utprøving av nye
dialog- og arbeidsmåtar knytt til 3 ulike døme i Aurland.
Saman med elevar, tilsette og inviterte samarbeidspartnarar vil vi førebu desse seminara og
prøva ut aktuelle dialog- og arbeidsmåtar for korleis ein kan finne fram til, formidle og skape
nye verdiar gjennom økologisk entreprenørskap lokalt. Faglege samarbeidspartnarar er Ove
Jakobsen og Vivi Storsletten frå Nord Universitet (Bodø) og Morten Clemetsen frå NMBU.
------------------------------------------Send påmelding og spørsmål om seminara til Jorunn Barane på epost: jorunn.barane@sfj.no
Seminara er gratis. Det vert høve til å kjøp av mat og drikke på samlingane.
Sogn Jord- og Hagebruksskule, januar 2019
Jorunn Barane
Prosjektleiar
tlf. 57637117 / mobil 970 05 951 /
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PROGRAM
Samling 1

ØKOLOGISK ØKONOMI og VERDISKAPANDE SIRKLAR
Døme:
Aurlandsdalen
Arbeidsmåte: Føredrag samtalar og OPEN SPACE DIALOG
Fredag 15. mars (1800 – 2100)
Erasmus+ Økologisk entreprenørskap (Jorunn Barane )
Berekraftig samfunnsutvikling og økologisk landbruk (Aksel Hugo)
Økonomi meir enn pengar; verkelegheitsoppfatning + system (Ove Jakobsen)
Laurdag 16. mars (0900 – 1530)
Verdiskapande sirklar og landskapsressursar (Morten Clemetsen)
Innleiing til dialog ved Ove Jakobsen
Open Space –dialog tilrettelagt av Vivi Storsletten

Samling 2

SAMSPEL FOR AUKA VERDISKAPING
Døme:
Sogn Jord og Hagebrukskule
Arbeidsmåte: Føredrag, samtalar og WORLD CAFE
Onsdag 10. april (1800 – 2100)
SJH som kunnskapsinstitusjon/ læring å stadutvikling (Aksel Hugo)
Frå økonomisk vekst til berekraftig utvikling (Ove Jakobsen)
Torsdag 11. april (0830-1530)
Presentasjon av situasjonen i dag: kva treng vi å jobba med.
World Cafe : Innleiing og gjennomføring med Ove og Vivi

Samling 3

HANDVERK OG INNOVASJON
Døme:
Kjølelageret, Aurlandsvangen og fjorden
Arbeidsmåte: Vandring, føredrag, verkstad, samtalar og REFLEKSIV DIALOG
Onsdag 25. september (1800-2100)
Samfunns økonomi og sosial/kulturell bærekraft (Ove Jakobsen)
Torsdag 26. september (0830-1530)
Refleksiv dialog : Innleiing og gjennomføring ved Vivi og Ove
Om forelesingar og økologisk økonomi i Aurland 2019 v/Ove Jakobsen:
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Introduksjon
Noen av de problemene som menneskeheten står overfor, er resultatet av naturkatastrofer
som jordskjelv, tsunamier, tørke og sykloner. De fleste er imidlertid forårsaket av mennesker
og måten vi oppfører oss mot hverandre og miljøet. Problemene med kriminalitet, krig,
stoffmisbruk, avskoging, forurensning og redusert ozonlag, kommer alle fra hvordan vi tenker,
føler og handler.
For å løse de utfordringene som beskrives i FNs 17 bærekrafts mål kreves det grunnleggende
endringer på flere nivåer. I fire seminarer belyser vi hvordan miljø- og samfunnsansvarlig
praksis på den ene siden påvirkes av politiske og økonomiske systembetingelser og på den
andre siden påvirkes av egenskaper ved det enkelte menneske. På et overordnet nivå er det
snakk om hvordan vi forstår den verden vi lever i.
Seminarene utvikler et reflektert grunnlag for å forstå skillet mellom grønn og økologisk
økonomi ved å se de to retningene i sammenheng med posisjoner innenfor vitenskapsfilosofi,
etikk, og politisk filosofi. I seminarene blir ulike dialogmetoder (Open Space, World café og
Refleksiv dialog) benyttet for å utvikle en dypere innsikt i problemstillinger knyttet til
livskraftig samspill mellom økonomi, samfunn og natur.
Virkelighetsoppfatning, systemendring og Open Space
I den første modulen undersøker vi hvordan dagens mekanistiske virkelighetsoppfatning
preger vår måte å forstå og løse utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling. Dersom vi forstår
utfordringene med utgangspunkt i en organisk oppfatning av virkeligheten åpner det seg nye
og uventede løsninger.
Vi lever i en tid der (neo-) liberalistisk filosofi preger politiske og økonomiske systemer. Vi
diskuterer sterke og svake sider ved ulike alternative modeller. Tanker og ideer knyttet til
liberalisme, sosialisme og anarkisme blir diskutert i lys av økologisk økonomi.
Dialogformen Open Space blir benyttet. Metoden består i at deltakerne utarbeider spørsmål
som åpner for nye tilnærminger til en bærekraftig fremtid forankret i høy livskvalitet. I stedet
for å finne nye svar på gamle spørsmål er utfordringen å stille nye spørsmål.
Næringsliv og World café
Den andre modulen fokuserer på konsekvenser for privat næringsliv og offentlig forvaltning.
Hva innebærer en overgang fra økonomisk vekst til bærekraftig utvikling. Organiske
bedriftsmodeller basert utvikling av desentraliserte samarbeidende nettverk blir presentert
og diskutert.
Gjennom World café blir praktiske problemstillinger og utfordringer belyst og diskutert i
dynamiske gruppeprosesser.
Bevissthetsutvikling og Refleksiv dialog
Den tredje modulen belyser bærekraftig utvikling med vekt på betydningen av individuell
bevissthetsutvikling. Et bærekraftig samfunn er ikke mulig dersom rasjonalitet forstått som
det å maksimere egennytte (the economic man) er målet, i stedet kreves det et menneskesyn
som innebærer at vi er bevisst at relasjoner mellom mennesker, dyr og naturen en
forutsetning for bærekraftige livskvalitetssamfunn.
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For å øke bevisstheten om betydningen av kommunikative relasjoner bruker vi Refleksiv dialog
som metode. Refleksiv dialog fokuserer på evnen til å lytte til andre og til forstå hvordan ens
egne forutsetninger preger det vi oppfatter.
Avslutning
Deltakelse i denne teori og praksis nære prosessen bidrar til å skape relasjoner og dynamiske
prosesser som er nødvendige for å utvikle levende samfunn i bærekraftig natur. Det mest
grunnleggende er stimulering og tilrettelegging for mellommenneskelig kommunikasjon
forankret i ulike systematiske dialogmetoder. Gjennom etablering av dialog baserte
handlingsorienterte grupper flyttes problemer og utfordringer fra privatsfæren til sosiale rom
for felles innsats. Dialog prosessene bidrar også til å bevisstgjøre behovet for endringer på
systemnivå. Det vil si å etablere sosiale og fysiske rammebetingelser som fremmer positiv
adferd. På det høyeste nivået vil deltakelse i dialogprosessene legge grunnlaget for etablering
av samarbeidsrelasjoner, nettverk og føderasjoner som gjør det mulig å håndtere nasjonale
og globale utfordringer.
Dialogiske prosesser er ikke bare et virkemiddel for å utvikle nye, kreative løsninger på de
utfordringene samfunnet står overfor lokalt, nasjonalt og globalt, etablering og utvikling av
dialogiske prosesser er selve livsnerven i bærekraftige livskvalitetssamfunn.
----------------------------

