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Tror du meg?

Hvis jeg forteller deg at du ved å 
lese dette får alt du trenger for å 
skape en fin klimavennlig jul for 

hele familien.



Kriteriene for at det skal bli en fin klimavennlig jul

Familien
må like 

det.

Du må
like det.

Det
bruker
mindre

ressurser
enn før.

1 2 3



Gevinst
v Mindre jobb.
v Billigere.
v Mindre stress.
v En god følelse av å være en av de som 

bidrar.
v Du bidrar til at de som bor her i

framtiden får et klima de kan trives i.



Hvordan skape
den klimavennlige

Julen
1. Involver familen, 
2. Finn ut hva som er viktigst
3. Kutt ut det som ikke er viktig
4. Gjør det sammen



Samle familien et koselig sted

v Minn hverandre om gode juleminner.
v Alle velger hva som er viktig for dem.
v Stryk de tingene som ikke er viktig for 

noen.



Forberedelse

v Gjett hvor lang tid hver juleting tar.
v Del tiden fram til jul inn i tidsbolker, 

foreksempel antall uker.
v Bestem oppgavene som skal gjøres i første

tidsbolk, og hvem som skal gjøre dem.



Gjennomføring av juleoppgavene

v Samles før neste tidsbolk og finn ut hva
som er viktig nå.

v Hele families julebehov blir ivaretatt, og det
man rekker før jul blir det viktigste.



Vår familie
Det ble mindre jobb og
mer kos med det vi 
faktisk gjorde. Ned fra
syv julekaker til to. All 
julematen ble spist. 
Senere har vi prioritert
med utgangspunkt i den 
nedskalerte julen.

Hvordan gikk det når vi brukte denne metoden i familien

Tips
På nettet finner du info 
om SCRUM. Det var dette
som inspirerte meg.

Har du spørsmål om 
dette, send en mail til
brita@britahelleborg.no



Vil du vite mer om hvordan du kan leve klimavennlig, 
uten å gjøre endringer du ikke er klar for?  

Vil du at informasjonen skal være fri for dårlig samvittighet, så les Klimaglede.
Lån på biblioteket, kjøp den i 

bokhandelen eller her: https://www.britahelleborg.no


