
 

VERDIGRUNNLAG AGDER KUNSTFAGSKOLE 
Et utvalg av FNs bærekraftsmål 

 

3 God helse og livskvalitet 

Ved å være i kontakt med egen kropp kan vi forstå egne behov, og sammenhengen mellom den mentale, 

den emosjonelle og den fysiske delen av oss. Når vi har det bra med oss selv, kan vi bidra til utvikling i 

samfunnet og være til stede for de rundt oss. Hvordan vår helse er påvirkes av miljø, økonomi og sosiale 

forhold. Vi ønsker å legge til rette for trivsel, fysisk aktivitet og læring i verktøy til en god mental helse. 

 

4 God utdanning 

Vi ønsker inkluderende, rettferdig og god utdanning. 

Vi ønsker at studentene og ansatte har verktøyene som sikrer livslang læring etter endt utdannelse. 

Vi vil ha gode lærere med faglig dybde, som legger til rette for god undervisning. 

På skolen vår har kvinner og menn lik tilgang på god utdanning og en god arbeidsplass. 

På skolen vår skal studentene få tilegne seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig 

utvikling, blant annet gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, 

fremme av freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens 

bidrag til bærekraftig utvikling. 

Skolen vår skal være trygg, ikke-voldelig og inkluderende.  

 

5 Likestilling mellom kjønnene 

På skolen vår stiller alle likt, uavhengig av kjønn. 

På skolen vår skal ingen bli diskriminert. 

Vi ønsker likestilling blant studenter, ansatte og i styret. 

Vi forventer at ingen skal bli diskriminert på grunn av kjønn, hudfarge, legning, tro eller politisk ståsted. 

 

6 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

Agder kunstfagskole skal være en trygg og anstendig arbeidsplass, hvor ansatte får den lønnen de har rett til, 

og ingen blir betalt svart. 

Vi ønsker å utruste våre studenter til arbeidslivet, slik at de kan skape sin egen arbeidsplass. 

Vi vil handle mest mulig lokalt når vi handler inn til skolen vår, og støtte lokal arbeidskraft. 

Skolen vil jobbe for anstendig lønn og flere og nye arbeidsplasser for kunstnere. 

 

10 Mindre ulikhet 

Vi ønsker å være en skole med stort mangfold. 

Skolen skal utdanne kunstnere som tar sitt virke ut i samfunnet for å styrke demokrati og medborgerskap, 

livsmestring og folkehelse og bærekraftig utvikling. 

  



 

11 Bærekraftige Byer og Samfunn 

 

Vi ønsker å påvirke vår by og lokalsamfunn til å bli mer bærekraftig. 

Vi ønsker å være til stede i vår by og bygd, og bidra til å bli et varmere og mer inkluderende samfunn. Vi 

ønsker å velge mest mulig bærekraftig transport til og fra skolen. Vi ønsker å ta i bruk mest mulig gjenbruk til 

våre lokaler. 

 

12 Ansvarlig forbruk og produksjon 

Vi ønsker å ha en bærekraftig livsstil ved å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som 

en skole og som enkeltpersoner.  

Vi vil kaste mindre mat, bytte det vi kan, reparere det vi kan og handle mindre. 

Vi ønsker å støtte bærekraftige bedrifter når vi handler. 

Vi ønsker å være gode på gjenvinning og kildesortering av avfall. 

 

17 Samarbeid for å nå målene 

Vi ønsker å være en samarbeidspartner med kunstnere, næringsliv, politikere og samfunn for å nå målene. 

 


