
“Could the lights go off across Europe?  
Cooperation to shape an all renewable vision for Europe by 2015.” 

 

    

 
Prosjektets mål er å skape interesse og bevissthet rundt et bærekraftig forbruk og levesett i 
Europa. Deltakerne er Agrupamento de Escolas de Aveiro fra Aveiro, Portugal, Burghardt 

Gymnasium fra Buchen, Tyskland, Churston-Ferrers Grammar School fra Brixham, England, 
og Brunla Ungdomsskole fra Stavern, Norge. 

 
BUCHEN, 22. september til 28. september 2018 

 
6 elever og 2 lærere fra Brunla deltok på det andre utvekslingsbesøket, til Buchen, Tyskland. 
 

22. september 2018   

Avreise fra Torp via Amsterdam til Frankfurt. Derfra 1,5 time med buss til Buchen hvor alle 
ble innlosjert på Ringpark hotel litt etter midnatt. Martin og Birk fra 9. trinn. Eirik, Magnus, 
Mina og Silje fra 10. trinn. Lærere: Halvor Isaksen og Therese Halvorsen. 

 

23. september 2018   

Rett etter frokost gikk hele 
gruppen en tur gjennom 
byen og bort til Burghardt 
Gymnasium. Der holdt 
elevene sine presentasjoner 
om energiutvikling i eget 
land og karbonavtrykk.  

 



 

Etter omvisning på 
skolen jobbet elevene i 
grupper. En fin måte for 
elevene å bli kjent på 
tvers av landegrenser, 
bruke språk og bli kjent 
med energiforbruk og 
utvikling i Tyskland.  

 

 

 
Etter lunsj, gikk turen til Walldurn for å besøke familien 
Stolz.  
Familien driver biogassproduksjon basert på 
maisproduksjon og avføring fra kyr. 
Nå hadde bonden 80 melkekyr, men han var i gang med 
utvidelse og nybygg for å kunne øke antallet til 150. Alle 
kuene ble vasket og melket automatisk. 
 

 

 

Denne kvelden stod 
foresatte for grilling på 
byens speiderhytte. 
Foresatte ved skolen 
hadde levert alt av 
salater, tilbehør og kaker 
til dessert. 
Rektor informerte om et 
nært samarbeid med 
foresatte. De drev 
skolens kantine hvor 2-3 
jobbet frivillig hver dag. 
Rullering av vaktene ble 
satt opp av FAU. 

 

   



24. september 2018 

Kl. 8.00 var alle klare for en spasertur fra hotellet til skolen. Der ønsket rektor velkommen 
før elevene ble delt i grupper. Elever fra Tyskland var gruppeledere og tok med seg 
gruppen inn i klasserom. Alle fikk delta i 2 ulike undervisningstimer.  
Lærerne var på besøk på lærerværelset, og fikk en omvisning rundt på skolens område.  
Kl. 10.00 holdt borgermesteren en velkomsttale og viste en presentasjon av byen og dens 
historie.  
Alle spiste lunsj i skolens kantine før elevene ble vist rundt i byen i mindre grupper. 

 

Kl. 14.00 
Solcellepark. 
Undervisning om 
energiproduksjon, kostnader 
rundt bygging, drift og 
produksjon samt forventet 
levetid på en slik park.   

 



 

Eberstadter stalakitt 
gruve. Vi ser på grotter, 
dryppstein formasjoner.  
I forkant ser elevene en 
liten film om grottens 
historie. Denne er på 
tysk, noe som utfordrer 
språkkunnskapene. 
Gruven er rundt 600 
meter lang og antas å 
være ca 3-5 millioner år 
gammel selv om den ble 
oppdaget først i 1971. 

 

 
 

 

Etter dette ble elevene hentet av foresatte. Elevene ble med hjem for å spise middag 
hjemme hos familier. Alle elevene dro i par. 
Kl.22 var alle tilbake på hotellet etter en fin opplevelse som de delte med hverandre. 

25. september 2018  

 

 

 

 

 

 

Utflukt til AWN.  
Vi blir ønsket velkommen av 
“fylkesmann” og får deretter 
holder lederen av bedriften 
et foredrag om driften. 
Dette er et firma som driver 
gjenvinning og 
søppel-formidling. 

 



 
 

Firmaet har et enormt areal, der de pakker søppel som ikke er resirkulert under plastdekke 
for å fylle jord over og plante trær med grunne røtter. Trelast blir resirkulert. Gjødsel til 
planter produsert. 

 
Foredrag om 
strømproduksjon fra biogass 
og solceller til bygden 
Rosenberg. 

 

 

Alle fikk en liten halvtime på hotellrommet før felles middag på hotellet.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

26. september 2018   

Onsdagens fokus var 
vannkraft og vindenergi. 
Vi besøkte Langenprozelten 
vannkraftstasjon. Denne 
forsyner jernbanen med 
strøm. 25% av 
kraftproduksjonen brukes til 
å pumpe vannet opp i et 
depo om natten, for at det 
skal renne ned og generere 
ny kraft i løpet av dagen. 
Stasjonen fjernstyres fra 
Frankfurt.   

 

 
En fin mini modell som viser 
hvordan vannkraft brukes til 
å skape strøm.  

 
 

 
 

Vi besøkte en gjestgiveri som 
drives av egenprodusert strøm.  
eleven som renner under 
gjestehuset fryser ikke om 
vinteren, noe som gir konstant 
strømtilførsel. I tider med lite 
vann slik som i sommer har 
behovet for ekstra 
strømtilførsel vist seg og eieren 
har installert solceller på taket. 



 
Vindturbinbesøk.  
Denne er 4 m i diameter i 
toppen og 21 m i diameter i 
sokkelen. 
Hvert rotorblad er 48 m 

 
Ut fra besøket på 
fabrikken i Portugal i mai, 
forstår vi at dette er en 
liten vindturbin 
sammenlignet med de 
som står i havet. 

 

Resten av denne ettermiddagen var det fritid. Elevene tok turen til et treningssenter, men 
kom ikke inn, så da ble det is i stedet. 
Siden middag var booket på hotellet, ble det denne dagen kun forrett slik at elevene fikk 
gått ut og spist pizza i byen.  

27. september 2018   

Avreise til Mannheim kl. 
08.00. Ca 2 timer med buss 
for å se på enorme mengder 
med søppel, forbrenning og 
strømproduksjon basert på 
energiutvinning fra søppelet. 
Lederen av anlegget holdt et 
informativt foredrag om 
prosessen, og bedriftens 
anlegg rundt om i Europa før 
han tok oss med på 
omvisning. 

 

 



 

 

 

Deretter gikk turen til 
Heidelberg. Her fikk alle 
nesten 3 timer til egen 
disposisjon. Dette ble brukt 
til shopping, kaffe, is og 
vandring i byen. 
På kvelden var det sosial 
samling på skolen. 
Deretter fortsatte elevene på 
hotellet til seint på kvelden. 

 

 
 
 

 



28. september 2018 

Dette var hjemreisedag. Alle 
dro med samme buss fra 
Buchen til Frankfurt. Til tross 
for 5 timers venting, ble vi 
frarådet å ta tog noe sted… 
For å ta igjen den lange 
ventingen i Frankfurt, hadde 
vi meget liten tid i 
Amsterdam, noe som 
betydde løping fra en gate til 
en annen.  
 
 

 

  
 
 
 
Referat:  

Therese Halvorsen 

 

 


