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FORORD
Velkommen til et katalog fuld af eksempler på best practice og
gode redskaber til at udvikle fremtidens bæredygtige erhvervsskoler og – gymnasier med.
Danmarks motor i en bæredygtig grøn omstilling er arbejdsmarkedet. Det giver mening at ville opnå bæredygtige kompetencer i forhold til det. Det giver gladere og sundere liv, gode
jobs og brugbare løsninger på vores fælles udfordringer.
MÅLET MED KATALOGET
Målet med dette katalog er at give indsigt i 1. Bæredygtig
undervisning, 2. Bæredygtig organisation og 3. Bæredygtige udviklingsprojekter – set med et erhvervsrettet blik. Det er noget,
som vi alle kan lære af uanset skoletype og hovedspor.
Indholdet er blevet til gennem interviews og udviklingsprojekter med undervisere og ledere på mange erhvervsskoler og -gymnasier. DitBarnsFremtid har bidraget med elevfortællingerne og
artiklen om den grønne murer. Det har været en vild proces midt i
en samfundskrise, men det er lykkedes os ved fælles hjælp at give
et bud på, hvad der sker lige nu, og hvordan vi kommer videre.
Regeringen har fremhævet netværket af danske UNESCO
Verdensmålsskoler, som rollemodeller i sin handlingsplan for
FN’s verdensmål. Med god grund. Kravene om bæredygtighed
stiger i alle brancher. I 2023 bliver bæredygtighedsklassen i
bygningsreglementer for eksempel obligatorisk. Regeringen
ønsker, at alle nye lovforslag fremover skal screenes efter alle
17 verdensmål og 169 delmål, så verdensmålene tænkes ind fra
start. Det vil berøre hele samfundet.
Kompetente bæredygtige elever og lærlinge skal finde svar
på, hvordan vi gør det, sammen med deres undervisere. Hvordan
understøtter vi processen?
BÆREDYGTIGHEDSDIDAKTIK OG DANNELSE
En virkningsfuld bæredygtighedsdidaktik og pædagogik lader
elever og lærere se fordelene i en bæredygtig verden, hvor den
grønne omstilling er uløseligt forbundet med social, kulturel
og økonomisk bæredygtighed. Denne vigtige sammenhæng
rummer hvert eneste verdensmål også i sig selv, når man ser
efter i delmålene.
Det er ikke kun et nationalt anliggende. Vi må ”leave no one
behind” og forpligte os, især som UNESCO Verdensmålsskoler
på, at række ud til lande og mennesker, som er mindre privilegeUngdomsbyen

rede end os selv. Vi skal gøre en konkret forskel for andre. Vi skal
vriste os ud af ideen om, at vi er hævet over naturen, for vi er
afhængige af den. Den er grundlaget for vores eksistens og liv.
Dette ansvar skal skolerne afspejle selv for at leve op til mål
4.7 og de andre mål. Det skal signaleres helt tydeligt, hvorfor
ligeværdig behandling socialt er vigtig for skolens kultur og
arbejdsmiljø, virksomheders økonomiske bundlinje og et fleksibelt arbejdsmarked. - Hvorfor salg og produktion er betinget af
mangfoldig biodiversitet og konkrete klimaløsninger. Hvorfor
bekæmpelse af ulighed, fattigdom og ulige løn er alles sag. Vi
skal udfordre de stereotype forestillinger.
Sammenhængen mellem det sociale, økonomiske og grønne
skal være tydelig på skolen, for at verdensmålene kan give håb
og mening for den enkelte. En sammenhængende skolekultur
understøtter vores dannelse til hele bæredygtige mennesker og
klæder os på med stærke argumenter i et moderne demokrati.
PARTNERSKAB FOR HANDLING
Erhvervsskolerne er rigtigt godt på vej, og har været det længe.
’Miljø- og ligestillingspolitik’ blev fælleseje i 70’erne, og det står vi
alle på skuldrene af i dag. Nu er læringskurven blot endnu stejlere
og uret tikker i et tempo, som er en gal, fossildrevet rumraket
værdig. Derfor skal vi bruge hinandens viden lokalt og globalt i
tæt samspil med kultur, forskning og erhvervsliv. For hvordan skal
vi ellers finde fælles spilleregler for IT og teknologi i forhold til et
stærkt demokrati? Hvad vi skal spise? Hvordan vi skal bo?
I partnerskaber for handling finder vi svar og stor motivation. Det er det, som UNESCO´s værdier, netværker og designationer baserer sig på efter 2.verdenskrig. For at opnå håb og svar
på vores fælles planet.
I Ungdomsbyen er det en ære og meget meningsfuldt at få
lov til at koordinere noget af det hele.
Så bæredygtigt som vi overhovedet kan. Naturligvis.
Vi ønsker jer god læselyst og en bæredygtig udvikling.
På vegne af alle bidragydere og Ungdomsbyens pædagogiske
konsulenter

Malene Rungvald Christensen,
leder i Ungdomsbyen, august 2021
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BÆREDYGTIG

UNDERVISNING
På de følgende sider kan du opleve, hvordan en række elever, lærlinge og undervisere er gået til bæredygtig undervisning hos dem.
Det er tydeligt, at det ikke længere er nok at reproducere, det vi plejer. Jovist, vi
har en faglig stolthed, men undervisere og ledere har ikke alle svar på forhånd, så
omstillingen skal vi skabe sammen.
Der er typisk mest fokus på klima og miljø, men nøglen til en bæredygtig
undervisning er at koble det sammen med den sociale og økonomisk bæredygtighed og se, hvordan dimensionerne påvirker hinanden. Det kræver tit en dialog
med en omverden af eksperter, mestre, virksomheder, kunder og netværk. Vi må
invitere nogen ind, der ikke ligner os selv, for at komme alle dimensionerne rundt
og i mål. Og så skal vi give eleverne nogle relevante benspænd fx ved hjælp af de 17
verdensmål. •

Hør mere om andre gode erfaringer
med bæredygtig undervisning i korte
podcasts fra DitBarnsFremtid.
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BÆREDYGTIG UNDERVISNING

AF DITBARNSFREMTID

For 19-årige Jonathan Rolsted Jensen er det at tænke bæredygtigt ikke et
valg, men en pligt – og ikke en sur en af slagsen. Tværtimod. Den viden er
vigtig at dele for ham.
ELEVFORTÆLLINGER

JONATHAN
DELER SIN VIDEN

– OGSÅ MED FOLKESKOLEN
På Folkemødet 2019 kunne 19-årige Jonathan Rolsted Jensen
endelig fremvise og fortælle om det projekt, han har brugt
massevis af timer på op til dagen. Med sig havde Jonathan en
model af et såkaldt nul-energi-hus, der udelukkende udnytter
vedvarende energikilder – i dette tilfælde vind, jord og sol – og
han fik masser af positiv feedback på sin idé.
“Det var rigtig fedt at fremlægge projektet, og at folk viste
interesse i det. Det er trods alt noget, jeg har brugt en del tid
på at lave”, siger Jonathan, der var en del af en gruppe unge,

JEG VIL GERNE UDVIKLE
PRODUKTER, DER KAN GØRE LIVET
SMARTERE, SÅ ALT BARE KØRER
PÅ SKINNER – VEL AT MÆRKE MED
DET I BAGHOVEDET, AT DET HELE
SKAL VÆRE BÆREDYGTIGT OG IKKE
BELASTE MILJØET UNØDVENDIGT.
SÅDAN SKAL DET BARE VÆRE - MAN
HAR SIMPELTHEN ET ANSVAR
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som forældreindsatsen Ditbarnsfremtid havde inviteret til at
præsentere forskellige bæredygtige projekter på Folkemødet
i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG).
“Det var sjovt at tale om bæredygtighed og teknologi med en
masse forskellige mennesker. Der blev lyttet meget til, hvad jeg
havde at sige, og det gav mig rigtig meget”, lyder det videre fra
Jonathan.
BRÆNDER FOR BÆREDYGTIGHED
Jonathan læser til elektriker (EUX) på CELF i Nykøbing Falster, og
han fortæller, at han har hentet en del af sin viden om bæredygtighed og vedvarende energi fra undervisningen. “Vi er for
eksempel blevet undervist i fordele og ulemper ved forskellige energiformer – herunder vindmøller og solceller”, siger
Jonathan, der har haft elevplads hos JENSEN A/S på Bornholm.
Projektet fra Folkemødet hentede Jonathan inspiration til hos
klassekammerater og undervisere, og har ganske gladeligt
arbejdet på det i sin fritid. Han går nemlig meget op i at udtænke bæredygtige løsninger, der kan komme kloden til gode i
fremtidens grønne omstilling. “Jeg kan godt lide at udvikle ting
og at gøre teknologi smartere. Først og fremmest skal der være
en fremtid i det. Bæredygtighed er det eneste rigtige. Derfor
trækker det i mig”, siger Jonathan og tilføjer: “Jeg vil gerne udvikle produkter, der kan gøre livet smartere, så alt bare kører på
skinner – vel at mærke med det i baghovedet, at det hele skal
være bæredygtigt og ikke belaste miljøet unødvendigt. Sådan
skal det bare være - man har simpelthen et ansvar”.
Når man taler med Jonathan om bæredygtighed, er man
ikke i tvivl om hans entusiasme, og han har masser af visioner
og forhåbninger for den grønne omstilling. Én af dem er, at
Ungdomsbyen
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MODELHUSET BIDRAGER TIL MÅL
OG DELMÅL:
DET VAR SJOVT AT TALE
OM BÆREDYGTIGHED OG
TEKNOLOGI MED EN MASSE
FORSKELLIGE MENNESKER. DER
BLEV LYTTET MEGET TIL, HVAD
JEG HAVDE AT SIGE, OG DET GAV
RIGTIG MEGET

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI
Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og
moderne energi til en overkommelig pris.
DELMÅL 7.2. FORØG ANDELEN AF VEDVARENDE ENERGI
GLOBALT
Der skal være betydeligt mere bæredygtig energi i den globale
energiforsyning inden 2030.
MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og
bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
DELMÅL 9.4. OPGRADÉR ALLE INDUSTRIER OG
INFRASTRUKTURER FOR BÆREDYGTIGHED
Inden 2030 skal vi opgradere infrastruktur og industri for
at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af
ressourcerne og større brug af grønne teknologier og processer
der er miljømæssigt fornuftige. Alle lande skal handle i
overensstemmelse med deres egen kapacitet
MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende,
sikre, robuste og bæredygtige.

plantebaserede batterier i fremtiden kommer til at være en
vigtig energikilde på verdensplan. “Jeg forestiller mig en fremtid,
hvor grønne, co2-neutrale batterier bliver udbredte. Det er ikke
alene en bæredygtig energikilde, men også en løsning, man vil
kunne tjene gode penge på, hvilket vil give et ekstra incitament
til at investere i den type energi frem for eksempelvis olie”, lyder
forhåbningen fra Jonathan.
FEDT AT VÆRE ROLLEMODEL!
Ved siden af sin uddannelse har Jonathan i det sidste halvandet
års tid arbejdet som rollemodel for Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO). Det vil sige, at han af og til ud tager til forskellige
arrangementer – eksempelvis på folkeskoler – og deler ud af
sine egne erfaringer med at gå på en erhvervsrettet uddannelse. “Jeg plejer at sige, at man skal vælge med hjertet. Det vigtigste er, at det er noget, man interesserer sig for. Det handler
ikke om at sige, at erhvervsrettede uddannelser er bedre end
alt muligt andet, men om at forklare, hvordan vi selv er kommet
hertil, og hvad vi synes er fedt ved det, vi laver”, siger Jonathan.
Han fortæller, at han overvejer at medbringe sit modelhus, når
han fremover skal ud som rollemodel for at skabe en positiv
effekt hos tilhørerne. I det hele taget mener Jonathan, at det er
vigtigt, at der allerede i folkeskolen bliver sat fokus på bæredygtighed. “Jeg synes, man skal starte tidligt, så man lærer at passe
på klimaet og miljøet, når man er helt ung. Det er nødvendigt,
hvis vi skal gå en bæredygtig fremtid i møde”, fastslår han. •
Ungdomsbyen

DELMÅL 11.6. REDUCÉR BYERNES MILJØBELASTNING
Inden 2030 skal vi reducere den gennemsnitlige miljøbelastning
pr. person fra verdens byer. Det skal blandt andet ske ved at give
speciel opmærksomhed til luftkvalitet og håndtering af skrald og
andre former for affald.
MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
DELMÅL 12.6. MOTIVÉR VIRKSOMHEDER TIL AT AGERE
BÆREDYGTIGT
Vi skal opmuntre virksomheder til at arbejde bæredygtigt.
Dette gælder især for de store og multinationale virksomheder.
Samtidig skal virksomhederne opfordres til at indarbejde
bæredygtighedsinformation i deres årsrapporter.
DELMÅL 12.8. GIV ALLE MENNESKER VIDEN OG FORSTÅELSE
FOR AT KUNNE LEVE BÆREDYGTIGT
Inden 2030 skal vi sikre, at mennesker overalt har den relevante
viden og oplysning for at fremme bæredygtig udvikling og leve
deres liv i harmoni med naturen.
MÅL 13: KLIMAINDSATS
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og
deres konsekvenser.
DELMÅL 13.3. OPBYG VIDEN OG KAPACITET TIL AT IMØDEGÅ
KLIMAFORANDRINGER
Vi skal øge den generelle viden og opmærksomhed på
mulighederne for både at bremse den globale opvarmning
og tilpasse os klimaforandringerne. Det skal ske på både
individuelt og institutionelt niveau. Samtidig skal vi øge
vores kapacitet til allerede tidligt at forudsige og formindske
skaderne.
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AF DITBARNSFREMTID

Gustav Frank og Anders Dahl Terp Petersen er begge 24 år og i gang med
tømreruddannelsen på Roskilde Tekniske Skole.
ELEVFORTÆLLINGER

BÆREDYGTIG BÆNK TIL

ROSKILDE FESTIVAL

Gustav Frank og Anders Dahl Terp Petersen er begge 24 år og i
gang med tømreruddannelsen på Roskilde Tekniske Skole.
Gustav og Anders har udviklet en bæredygtig bænk for
Roskilde Festival, som havde brug for siddemøbler ved træer
og hegn for at undgå urinering. Festivalen havde desuden stillet
krav til, at møblet skulle være bæredygtigt, nemt at samle for
de frivillige og ikke fylde mere end en europapalle. Og så var det
vigtigt, at møblet kunne genbruges.
Anders tænkte straks, at det kunne være sjovt at gøre
europapallen til en del af møblet, og den idé spillede fint sammen
med deres bæredygtige ambition om at bruge så lidt træ som
muligt samt at undgå skruer og beslag.
Resultatet blev en bænk med samme konstruktion som en
strandstol. Ryglænet består af europapallen, som kan samles på

5 minutter, selv om man ikke er håndværker – og den behøver
ikke skruer.
Mens Gustav længe har været optaget af bæredygtighed, har
projektet været en øjenåbner for Anders: “For at være ærlig, så kom
det først med tiden. Efterhånden som jeg fik arbejdet med det.
Kunne man lave noget, så det kunne holde længere – eller så
man kun lige skulle skifte en regel (et stykke høvlet træ, red.).
Det voksede på mig at skulle lave noget, der var bæredygtigt”,
forklarer Anders.
Anders og Gustav har haft stor glæde af deres læreres viden
om bæredygtighed. I øjeblikket er de ved at lære, hvordan man
måler CO2-mængden i træ. De har også styr på, at træet som de
bruger, er certificeret og kommer fra Sverige. •

BÆREDYGTIGHED VAR HELT KLART EN RØD TRÅD
HELE VEJEN IGENNEM. VORES MØBEL SKULLE
KUNNE HOLDE, SÅ MAN IKKE HELE TIDEN SKULLE
BYGGE FLERE. VI VILLE HELST KUN BRUGE TRÆ OG
SÅ OGSÅ PRØVE AT SPARE PÅ MATERIALERNE
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BÆREDYGTIG UNDERVISNING

Kaja Thilde Nielsen er 18 år og går i 2.g på Odense
Tekniske Gymnasium (SDE). Da Kaja og hendes
gruppe brainstormede bæredygtighedsidéer til
et teknologiprojekt, kom de pludselig på idéen om
at lave en pantautomat til plastik.
Således kom de i gang med at
tænke i cirkulær økonomi.
ELEVFORTÆLLINGER

PANTAUTOMATEN
BIDRAGER TIL MÅL
OG DELMÅL:
MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG
OG
PRODUKTION
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug
og produktionsformer.
DELMÅL 12.2. BRUG OG HÅNDTER
NATURRESSOURCER BÆREDYGTIGT
Inden 2030 skal vi nå frem til at
bruge og håndtere naturressourcer
bæredygtigt.

PANTAUTOMAT

TIL PLASTIK
”Der bliver jo i forvejen brugt så meget
plastik. Hvis vi fik plastikken tilbage i en
cyklus, ville det gavne kloden helt vildt”,
siger hun og tilføjer: ”Vores produkt vil nok
mest blive brugt, hvis der lovgives om, at
der skal være pant på plastik. Vi håber på,
at producenterne vil tænke lidt mere over
brugen af rene plastikker til deres varer”.
Med idéen i hånden skulle Kaja og
hendes gruppe igennem en masse
opgaver. Blandt andet udarbejdelse af skit
ser, gennemførsel af brugerundersøgelse
og ud
formning af arbejds
tegninger. Til
sidst udviklede de en prototype af pant
automaten på værkstedet med pro
grammering til at kunne sortere de
forskellige plasttyper fra hinanden.
Det er ikke usædvanligt at arbejde med
bæredygtighed på Kajas uddannelse. Når
de udvikler et produkt, skal de lave miljø
analyser, tænke materialevalg og overveje,
Ungdomsbyen

hvordan produktet sammensættes, så del
ene eventuelt kan skilles ad igen.
ØKONOMISK, GRØN OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED I ÉT
Det motiverer Kaja at have det bæredygtige aspekt med i undervisningen, fordi
det hjælper med at komme dybere ned i
projekterne. ”I stedet for kun at tænke på
kroner og øre giver det mening også at
tænke på, hvilke konsekvenser det har for
klimaet”, mener hun.
Kajas viden og bevidsthed om bære
dygtighed har også sat sine spor uden
for hendes uddannelse.
”Bare noget så simpelt som at sortere
vores plastik. Ved at lære om det, begynder
man at se vigtigheden ved det. Min far er
begyndt at sortere mere og købe mindre
kød, efter jeg har fortalt ham om det, jeg
har lært”. •

DELMÅL 12.5. REDUCÉR AFFALDSMÆNGDEN BETYDELIGT
Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem
forebyggelse, reduktion, genbrug
og genanvendelse.
MÅL 15: LIVET PÅ LAND
Vi skal beskytte, genoprette og
støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden
og tab af biodiversitet.
DELMÅL 15.2. STOP SKOVRYDNING OG GENOPRET ØDELAGTE
SKOVE
Inden 2020 skal vi styrke bæredygtig håndtering af alle former for
skove. Vi skal stoppe afskovning
og genoprette skove, der er blevet
delvist ødelagt. På globalt plan skal
vi både genplante betydeligt mere
fældet skov og også plante langt
mere ny skov.
MÅL 17: PARTNERSKABER FOR
HANDLING
Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling
og styrke midlerne til at nå målene.
DELMÅL 17.17. TILSKYND TIL
EFFEKTIVE PARTNERSKABER
Vi skal fremme og opfordre til partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv
og civilsamfundet. Dette skal ske
ved at bygge videre på vores erfaringer med partnerskaber og deres
ressourcestrategier.
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AF DITBARNSFREMTID

Tagdækkereleven Marco Gabriel Andersen har fremstillet en grøn tagflade.
Han håber, at den mere klimavenlige type tag kommer til at fylde mere i
bybilledet i fremtiden. “Mange var overraskede over, at den slags overhovedet
eksisterer”, siger han.
ELEVFORTÆLLINGER

MARCO KÆMPER FOR

CO -NEUTRALE TAGE
2

Efter at Marco Gabriel Andersen blev far til en lille dreng, har han
fået et nyt perspektiv på verden. Der skal simpelthen ske noget,
hvis vi skal de store globale klimaudfordringer til livs, mener
den 31-årige tagdækkerelev fra Roskilde Tekniske Skole – og det
kan kun gå for langsomt. “Det at blive far har betydet, at jeg for
alvor er begyndt at tænke over, at der skal gøres noget, hvis de
kommende generationer skal have en ordentlig verden at leve i.
Vi kan simpelthen ikke blive ved med at ødelægge kloden”, siger
Marco, der er opsat på at bruge sit fag til at præge verden i en
mere bæredygtig retning. Marcos prototype på et grønt tag, som
han har udviklet på sin uddannelse, er blevet til i samarbejde med
tømrer- og anlægsgartnerelever.
Den bæredygtige tagflade, der består af
plantekasser med planten stenurt,
har flere miljømæssige fordele i
forhold til et traditionelt sort
tag. “Først og fremmest er
taget CO2-neutralt. PlanDET AT BLIVE FAR HAR
terne bidrager til bioBETYDET, AT JEG FOR ALVOR
diversiteten og sørger
ER BEGYNDT AT TÆNKE
blandt andet for, at der
OVER, AT DER SKAL GØRES
absorberes mere regnNOGET, HVIS DE KOMMENDE
vand, hvilket kan modGENERATIONER SKAL HAVE
virke oversvømmelser.
Da planterne indeholder
EN ORDENTLIG VERDEN AT
meget
vand, er de samtiLEVE I
dig brandhæmmende. Der
er mange fordele ved et grønt
tag”, mener Marco. Marco håber,
at han med sin tilstedeværelse på
12

Folkemødet i 2019 har været med til at skabe mere opmærksomhed omkring grønne tage – ikke mindst blandt politikerne. Både
Dansk Byggeri og Dansk Industri viste interesse for hans projekt.
“Jeg fik superfed respons på mit projekt. Mange var overraskede
over, at den slags overhovedet eksisterer. Det er generelt ikke noget, folk kender så meget til, og det vil jeg selvfølgelig gerne være
med til at lave om på”, siger Marco og tilføjer: “Jeg mener, at en del
af ansvaret ligger hos politikerne, fordi grønne tage ikke er tilladt
visse steder på grund af lokalplanerne i de områder. Det vil jeg
gerne have ændret, så derfor gjorde jeg meget ud af at stille dem
nogle skarpe spørgsmål ved Folkemødet”.
UDDANNELSEN BANEDE VEJEN FOR ENTUSIASMEN
For Marco er der heller ingen tvivl om, at uddannelsen på Roskilde
Tekniske Skole har fået hans interesse for bæredygtighed til at
spire. “Det er klart, at bæredygtighed fylder noget på min uddannelse. Det er først og fremmest her, jeg har fået øjnene op for
grønne tage”, siger den 31-årige tagdækkerelev.
Marco er opsat på at kunne bidrage til, at tagdækkerbranchen
rykker sig i en mere bæredygtig retning, selv om han naturligvis er
bevidst om, at der også er andre vigtige faktorer at tage hensyn til
– eksempelvis økonomi samt kundernes ønsker og behov. “Der er
selvfølgelig andre væsentlige hensyn, der også spiller ind, når man
skal drive en virksomhed”. Derfor er han ved at opbygge et netværk af virksomhedskontakter. “Når jeg engang er færdig, skal jeg
helt sikkert ud at arbejde med grønne tage – gerne i samarbejde
med nogle anlægsgartnere – så jeg kan være med til at realisere
den grønne omstilling. Det skal være mit primære fokusområde og
speciale”, slutter Marco Gabriel Andersen. •
Ungdomsbyen
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GRØNNE TAGE BIDRAGER TIL MÅL
OG DELMÅL:
MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende,
sikre, robuste og bæredygtige.
DELMÅL 11.6. REDUCÉR BYERNES MILJØBELASTNING
Inden 2030 skal vi reducere den gennemsnitlige miljøbelastning
pr. person fra verdens byer. Det skal blandt andet ske ved at
give speciel opmærksomhed til luftkvalitet og håndtering af
skrald og andre former for affald.
MÅL 13: KLIMAINDSATS
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og
deres konsekvenser.
DELMÅL 13.1. STYRK MODSTANDSKRAFT OG
TILPASNINGSEVNEN TIL KLIMARELATEREDE KATASTROFER
Vi skal styrke modstandskraften og tilpasningsevnen hos
alle lande, så de bedre kan modstå klima-relaterede risici og
naturkatastrofer.
MÅL 15: LIVET PÅ LAND
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug
af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug,
bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af
biodiversitet.
DELMÅL 15.5. BESKYT BIODIVERSITET OG NATURLIGE
LEVESTEDER
Vi skal skride til handling med det samme for at stoppe tabet af
biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder.
Inden 2020 skal vi beskytte truede arter og forhindre, at de
bliver udryddet.

Ungdomsbyen

FØRST OG FREMMEST
ER TAGET CO2-NEUTRALT.
PLANTERNE BIDRAGER
TIL BIODIVERSITETEN OG
SØRGER BLANDT ANDET
FOR, AT DER ABSORBERES
MERE REGNVAND
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AF DITBARNSFREMTID

”Det er rigtigt spændende og vigtigt”, siger 19-årige Caroline Dreholt. For
hos Erhvervsskolerne Aars er bæredygtighed et gennemgående tema på
ernæringsassistentuddannelsen – og det er eleverne glade for.
ELEVFORTÆLLINGER

BÆREDYGTIGE
FØDEVARER

ØKONOMISK,
SOCIALT OG GRØNT
På Erhvervsskolerne Aars’ Ernæringsassistentuddannelse lærer
man at tilrettelægge produktionen af sund kost til forskellige
grupper af mennesker med bæredygtighedens tre dimensioner
for øje; den grønne, den sociale og den økonomiske dimension.
Bæredygtighed er nemlig et gennemgående tema i undervisningen og indskrevet i skolens mål og strategier.
”Helt grundlæggende prøver vi at lære vores elever, hvad
vores valg i det daglige betyder i det store perspektiv”, fortæller
uddannelseschef Ella Holm Hansen.
Ifølge Ella Holm Hansen åbner undervisningen naturligt op for
at beskæftige sig med en række af de problemstillinger, der er på
den globale dagsorden i forhold til bæredygtighed. ”Der er mange
aspekter at forholde sig til. Hvad koster en vare for eksempel i kroner og øre og hvilke omkostninger har den fra et bæredygtighedsperspektiv? Hvis man gerne vil have økologi året rundt, kan det
for eksempel betyde, at man må på kompromis med bæredygtigheden, fordi man så vil være nødt til at transportere visse varer til Danmark fra udlandet, og det vil der være noget forurening
forbundet med”, siger uddannelseschefen og tilføjer: ”Vi forklarer
eleverne, hvad det betyder for bæredygtigheden, at vi genbru14

ger emballage, og opfordrer dem til at overveje, hvordan vi kan
forbedre os på det punkt. Derudover lærer vi dem om vigtigheden
af at sortere affald. Og så går vi meget op i madspild – både i forhold til indkøb, vores produktion og i dagligdagen”.
ELEVERNES LØFTEDE PEGEFINGER
Ella Holm Hansen oplever generelt, at det store fokus på bæredygtighed er populært hos eleverne, og at kunne bruges deres
uddannelse til at komme globale udfordringer til livs. ”Generelt
er det min oplevelse, at de unge hos os er utroligt interesserede i
miljø og bæredygtighed. Det er faktisk tit de unge, der står med
en løftet pegefinger til os – og ikke omvendt”, forklarer hun.
19-årige elev Caroline Dreholt har samme opfattelse. ”I min klasse
er der en fælles forståelse for, hvor vigtigt det er at tænke bæredygtigt. Jeg føler, at de fleste er omstillingsparate og indstillede på, at vi
alle sammen skal gøre en indsats for at komme i mål”.
AT INSPIRERE ANDRE SOCIALT
”Gennem min uddannelse har jeg fået en endnu større forståelse for, at hvis vi ikke ændrer den måde, vi gør tingene på i dag
Ungdomsbyen

BÆREDYGTIG UNDERVISNING

MANGE BÆKKE SMÅ
GØR EN STOR Å, SOM
MAN SIGER. HVIS
MAN ÆNDRER FOLKS
PERSPEKTIV LIDT EFTER
LIDT, KAN MAN VÆRE
MED TIL AT FLYTTE
BJERGE

og tager noget mere ansvar, sker der heller ikke noget”, siger
Caroline. Personligt er hun særligt optaget af at nedbringe
kødforbruget i klimaets tjeneste og brænder for at vise, at man
sagtens kan lave mad, der er både lækker, sund og bæredygtig.
”Jeg er selv blevet inspireret af min uddannelse. Når jeg handler,
køber jeg for eksempel mere økologisk og mindre kød, end jeg
gjorde før. Og nu ser jeg et stort potentiale i at inspirere andre
– for eksempel ved at vise, at man ikke behøver at spise kød
hver dag, for der er så mange gode alternativer”, siger Caroline
Dreholt. ”Det behøver altså ikke at være megakedeligt at spise
mere bæredygtigt – det kan man godt gøre på en god, sjov og
lækker måde”, tilføjer hun.
UNGES BÆREDYGTIGE IDEER PÅ ARBEJDSPLADSEN
Når bæredygtighed fylder så meget på uddannelsen, er det også
med en forhåbning om, at nyudklækkede ernæringsassistenter vil
kunne være med til at skubbe deres fremtidige arbejdspladser i
en mere bæredygtig retning. ”Nyuddannede skal komme med ny
viden – og turde byde ind med den. Vi stræber efter at klæde vores elever bedst muligt på til at komme ud på forskellige arbejdsUngdomsbyen

pladser og indgå i dialog med borgere, kollegaer, politikere og så
videre”, siger uddannelseschef Ella Holm Hansen. Når Caroline
Dreholt står i produktionskøkkenet på Erhvervsskolerne Aars, er
det da heller ikke unormalt, at hun kommer med forslag til diverse forbedringer. ”Alt det, jeg lærer på skolen om bæredygtige løsninger, vil jeg kunne gå ud og bruge på en arbejdsplads. Heldigvis
er de fleste her på uddannelsen meget åbne og modtagelige. De
synes kun, det er megafedt, når jeg kommer med forslag i forhold
til miljø og bæredygtighed”, siger hun.
Caroline fortæller, at hun allerede ser flere muligheder for,
hvad hun kan bruge sin uddannelse til, når hun engang er færdiguddannet. Og der er særligt én gruppe, hun er opsat på at introducere til sine bæredygtige visioner. ”Jeg kunne godt tænke
mig at arbejde et sted med unge mennesker – for eksempel i
en børnehave – da jeg synes, det er vigtigt, at børn og unge
allerede tidligt får øjnene op for sund og bæredygtig mad”, siger hun og fastslår: ”Mange bække små gør en stor å, som man
siger. Hvis man ændrer folks perspektiv lidt efter lidt, kan man
være med til at flytte bjerge” – og madvaner for de kommende
generationer. •
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FRA VERDENSMÅL TIL
HVERDAGSMÅL
Bo Høj Laursen, Tradium Randers, arbejder gennemgående med Verdensmålene
i al sin undervisning. Bo er optaget af, at bæredygtighed og Verdensmålene i
undervisningen indgår som noget naturligt, der hænger sammen med faget.
Og så er han superfan af mottoet “fra verdensmål til hverdagsmål”.
ELEVGRUPPE GF 2 gastronomi, ernæring og tjener

|

TID 20 minutter

|

VERDENSMÅL Livet i havet

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Vores elever på GF2 skal have kendskab til de forskellige fisk, og hvad kendetegner kvalitet på fisk. Da vi under alle omstændigheder kommer ind på
mærkning af fisk, MSC, er det naturligt, at vi også inddrager verdensmål 14
om “LIVET I HAVET”. Verdensmålene skal komme naturlig ind i undervisningen, der hvor de passer ind.
Undervisningen var for et blandet GF2-hold med elever fra Ernæring, Gastronomi og Tjener. Jeg lagde en kort film om Verdensmål 14 ind i min præsentation, hvorefter jeg gennemgik delmålene. Det var en let måde for mig
at gøre det på, og det gav mening for eleverne i den faglige sammenhæng.

BOS TIPS
•
•

 erdensmålene skal indgå i
V
den almindelige undervisning,
så de bliver til hverdagsmål
Det er vigtigt for eleverne at
opleve målene, som noget
sammenhængende og
naturligt i fagene, og ikke som
noget ekstra i én lektion

DET SIGER ELEVERNE
Eleverne synes, det var fint, og der kom en god samtale i
klassen om, hvorfor man skal kigge efter MSC mærket.

MERE VIDEN

verdensmaalene.dk/maal/14

»FRA VERDENSMÅL TIL
HVERDAGSMÅL«
16
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DET SIGER ELEVERNE
Eleverne oplever en fælles mission og et ændret
syn fra en stor forkromet strategi til noget, de kan
arbejde med i hverdagen. Det skaber en oplevelse
af rent faktisk at kunne bidrage – også som elev, der
sætter fokus på bæredygtighed på praktikstedet.
Elever bruger det som ekstra kompetence og
skriver det på CV’et.
Se video fra Anne, Autohuset Vestergaard.

MERE VIDEN
•
•
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 erdensmål på plakaten – et nationalt
V
undervisningsprojekt fra LIFE EXHIBITION (et sæt plakater,
som vi hang op i klasselokalet) lifeexhibitions.com
Region Syddanmarks udvalgte 12 verdensmål:
fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/
publikationer/

Ungdomsbyen
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TÆT SAMARBEJDE MED
PRAKTIKSTEDER OG
VIRKSOMHEDER
Lisa Lisbet Bærentsen, IBC Kolding, havde et ønske om at præsentere en case
for sine elever, som hun selv kunne relatere til, og som eleverne kunne bruge
til at undersøge praktiksteders og virksomheders arbejde med bæredygtighed.
Og så er hun selvudnævnt verdensmålsentusiast nummer 1.
ELEVGRUPPE Lægesekretær- og administration. Hovedforløb laeg2 + adm3

|

TID 1-2 uger VERDENSMÅL alle

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Som en del af deres uddannelser skal eleverne planlægge og
afholde en konference, og vi valgte verdensmålene som indhold
for denne. Udover den faglige læring i at planlægge et event med
deltagere, skulle de også sørge for at gøre den til en online-begivenhed med optagelse og efterfølgende fremvisning til praktikstedet.
Eleverne skulle researche, søge relevant information og om muligt
inddrage praktikstederne. Deres mission var at undersøge, hvordan
deres praktiksteder arbejder med bæredygtighed, og hvordan dét
arbejde kan forstærkes eller tydeliggøres. Eleverne valgte selv, hvilke mål de ville arbejde med. Eleverne på lægesekretærspecialet var
dog begrænset til de 12 mål, som vore region, Region Syddanmark,
har valgt at have fokus på.

FAGLIGE MÅL
•
•

 i er en Unesco Verdensmålsskole,
V
så alle elever skal kende
verdensmålene
Nogle elever skal gå i dybden
med nogle mål/delmål – med den
kobling, at praktikvirksomhederne
får mere fokus på verdensmålene,
eller bliver mere synlige med
det igangværende arbejde med
bæredygtig udvikling

LISAS TIPS
•
•
•

Ungdomsbyen

 eskriv opgaven så godt, at du udelukkende skal agere konsulent i
B
tilfælde af spørgsmål, evt. med et par opfølgninger/milepæle undervejs
Undgå at informere om tidligere flotte drejebøger og evalueringer –
lad magien ske …
Se om du kan få skabt omtale af elevernes store arbejde. Vi havde for
eksempel en artikel i DL magasinet (Nr. 5, 2020, på side 18)
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SAMARBEJDE PÅ
TVÆRS AF UDDANNELSER
Jesper Michael Hansen, Kold College Odense, og hans kollegaer har sammen
med Smag for Livet, udviklet et tværfagligt undervisningsprojektet med fokus
på selvforsyning af råvarer og forskel i smag og kvalitet af kød fra henholdsvis
økologisk gris og konventionel gris.
ELEVGRUPPE Hovedforløb gastronom, jordbrug og landbrug
og lokalsamfund + Stop sult

|

TID 8 måneder

BESKRIVELSE AF
AKTIVITETEN
Ideen kom ud af vores interesse for kødet
og dets modningsproces. Vi er nysgerrige
på at undersøge, hvilke faktorer der gør
sig gældende for den færdige smag –
hvilken betydning har foder, opdræt,
modningsproces, racer mm? Kold College
er i en proces, hvor vores mål er at blive
så selvforsynende som muligt. De fleste
mejeriprodukter kommer fra vores eget
mejeri og kød fra vores jordbrugsafdeling.
Urtehaven passes af kokkeeleverne.
Vi måtte anskaffe 2 hold grise:
Ét der gik på friland og fik økologisk foder.
Èt der gik i stalden og fik en konventionel
opvækst.
Desuden indkøbte vi to modningsskabe, da vi ønskede at undersøge modningsprocessen.
Selve projektet er opdelt i flere workshops. Den samlede længde for hele projektet har varet otte måneder og fortsætter
løbende med nye hovedforløb. De enkelte
workshops afholdes på en dag á otte timer, og er er opdelt i forskellige delemner.
For eksempel “Det gode køkkenforsøg”.
Her skal eleverne systematisk opstille
sensorisk smagsforsøg på gris, som vist på
billederne og i figurerne.

20

|

VERDENSMÅL Bæredygtige byer

FAGLIGE MÅL
•
•
•

Smagen af gris fra jord til bord
Hvilken betydning har grisens opvækst og race
for kødets udvikling af smag?
Hvilken betydning har modningsprocessen
for kødets udvikling af smag for de forskellige
testgrise?

HVAD GØR VI I FORLØBET?
1. En relevant problemstilling

Vi vil gerne kunne udvælge de bedste kvalitets kødstykker
En evt. løst
problemstilling

5. Konklusion

Hvad viser de
sensoriske profiler

4. Analyse/smagning

Lav en sensorisk profil på prøverne

2. Undersøgelses

spørgsmål
Hvilken effekt har kost
og race på smagen af
svinekødet

3. Undersøgelse/

tilberedning
Tilbered kødstykker fra
forskellige svin på samme måde

Ungdomsbyen

MERE VIDEN
Projektet Smagen af gris er
udviklet i samarbejde med
Smag for Livet

DET SIGER ELEVERNE
JESPERS TIPS
•
•
•

 egræns dine målsætninger for projektet, så de
B
bliver tydelige og målbare for alle involverede i
projektet
Få evt hjælp med at skære projektet ind til benet.
Vi fik hjælp af Smag for Livet
Styr på logistikken. Hos os har det været en
udfordring, da selve undervisningsprojektet
“Grisen” samtidig er en del af det større projekt
med selvforsyningstanken på Kold College

Ungdomsbyen

Den faglige diskussion kom frem i lyset på en anden
måde, end den plejer i kraft af, at de forskellige
faggrupper har hver deres indgangsvinkel til gris produktion kontra smag.
Vores oplevelse var, at virkeligheden rykkede tættere
på eleverne. Ugen inden vi skulle have de første
grise i køkkenet, satte jeg billeder af grisene op på
storskærm, for at vise kokkeeleverne, at det var de
grise, vi skulle arbejde med. Det med at se dyret
før slagtningen, var en stor mundfuld for flere af
dem. Eleverne udviste efterfølgende stor respekt og
forståelse for det stykke kød, der skulle tilberedes,
når de kendte hele rejsen, og de tog stilling til flere
elementer i begrebet kødkvalitet.
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GRIB I EGEN BARM

Steffen Stensgaard Kruse, ZBC Køge, ønskede at følge op på et tema om
verdensmad. Klimapåvirkningen fra fødevareproduktion er så massiv, at det
var en relativ ligetil idé at tænke verdensmålene og bæredygtighed ind i en
fødevaresammenhæng og i et undervisningsforløb om fødevareproduktion.
ELEVGRUPPE GF 1 Fødevarer

|

TID 1 uger

|

VERDENSMÅL alle

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Med udgangspunkt i udvalgt idémateriale om verdensmålene skulle eleverne i
grupper finde alle de forslag, der omhandlede produktion af fødevarer og mad,
madspild osv. De skulle udvælge fem forslag pr. gruppe, som de mente kunne
implementeres på ZBC relativt hurtigt og let, og skrive en handleplan for hvert
spørgsmål.
Derudover skulle de sammensætte en bæredygtig 3-retters menu, hvor de
skulle tænke over hele arbejdsgangen fra “jord til bord”, energi og CO2-forbrug,
fødevarernes vej m.m.

STEFFENS TIPS
•
•
•

 jælp eleverne med at få øje på den faglige relevans fra start af, så de
H
forstår sammenhængen med opgaven og faget
Research på hvad der i forvejen er udarbejdet af materiale og tag
udgangspunkt i det
Lad eleverne arbejde med problemstillinger tæt på dem selv (i dette
tilfælde på vores skole), som de reelt kan bidrage til løsningen af

MERE VIDEN

Vi fandt inspiration fra følgende hjemmesider:
• verdensmaalene.dk, podcast: “Mens vi venter på,
verden går under”, unileverfoodsolutions.dk
• Idékatalog: Børnenes Verdensmålskatalog. 108 råd
for alle som gerne vil gøre en forskel
• Idékatalog: 170 bidrag til at forandre vores verden

FAGLIGE MÅL
•
•

 t øge kendskabet til
A
verdensmålene i et
fødevareperspektiv
Øge elevernes forståelse
for lokale råvarer,
sæsonvarer, kvalitet samt
madspild en

DET SIGER ELEVERNE
Nogle af eleverne kunne ikke se
meningen med opgaven i starten. De
mente, at de havde arbejdet med det i
folkeskolen. Men efterfølgende fortalte
de, at det gav rigtig god mening for
dem at kæde den faglige sammenhæng
om mad, fødevarer og kokkefaget
sammen med verdensmålene.
Samtidig fik de mulighed for at
komme med konkrete forslag til, hvad
der kunne gøres på skolen, og det
gav dem en følelse af indflydelse og
medbestemmelse.
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LOKALE SAMARBEJDER
Janne Vestergaard, BC Syd Sønderborg, og hendes kollegaer er en del af UNESCO
Verdensmålsskole netværket. Derfor ønskede de at inkludere verdensmålene i
nogle af deres GF1-projekter. De gik verdensmålene igennem, og fandt områder
som matchede eksisterende projekter eller gik godt i spænd med temaerne.
ELEVGRUPPE GF1 EUD merkantil

|

TID 2 uger

|

VERDENSMÅL sundhed og trivsel (3)

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Med afsæt i verdensmål 3, Sundhed og Trivsel, arbejder
eleverne med sundhedsfaglige aspekter efter eget valg.
Det er f.eks kost, motion og mental sundhed, men kan
også være sundhed med omvendt fortegn: alkohol,
stoffer, energidrikke mv. Eleverne deltager i forskellige
sundhedsfremmende initiativer og aktiviteter, som skal
hjælpe dem til at tilegne sig viden om emnet, men også
skabe trivsel i klassen. De laver bl.a. teambuilding med
bevægelse i fokus, samt deltager i et lille kursus om
sund mad i kommunens skolekøkken.
Herefter arbejder eleverne med
markedsføringskampagner/informationskampagner
af et sundt liv eller af konsekvenserne af et usundt
liv eller vaner. De arbejder derfor med målgrupper,
målgruppebeskrivelser og markedsføringsteorier som
AIDA og kommunikationsmodellen.
Eleverne arbejder ligeledes med velfærdssamfundet
og sammenhængene mellem dette og vores egne
personlige valg i forhold til sundhed i eget liv.

FAGLIGE MÅL
•

•
•
•
•
•

F orklare betydningen af faktorer, der påvirker
den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder
privatøkonomiske forhold og livsstilsfaktorer som
personlig hygiejne, kost og fysisk form
Tilegnelse af værktøjer og metoder til at beskrive,
analysere, forstå og diskutere sundheds- og
samfundsmæssige forhold
Anvende forståelse for samarbejde og samspils
betydning i en arbejdsproces
Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser.
Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i
samarbejde om arbejdsopgaver
Opnå kompetencer til at tage stilling til
sundhedsmæssige problemstillinger i eget liv samt
at omsætte viden om sundhed og bevægelse til
sunde vaner i eget liv

HVAD SIGER ELEVERNE

“Sammenholdet i klassen er blevet bedre af aktiviteterne i projektet”
“Jeg koncentrerer mig bedre i skolen, når der også er ud af huset-aktiviteter indimellem”
“Jeg fik en masse viden om, hvordan jeg skaber et sundt liv for mig selv”
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KONKRET INDHOLD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“ Kom godt i gang med rapporten”-øvelser
Informationssøgning
Rapportskrivning og udarbejdelse af produkt
Besøg i skolekøkkenet (kommunalt drevet via sundhedshuset)
Besøg på idrætshøjskolen med teambuilding øvelser med
fokus på bevægelse og sjov
Forsvarets forhindringsbane
Udarbejdelse af målgruppebeskrivelse
Udarbejdelse af markedsføringsmaterialer
Fremlæggelser

MERE VIDEN
•
•
•
•

 ap 7: velfærdsmodeller i Isamf EUD/EUX af Helle
K
Hauge Bülow og René Tolderlund Jakobsen. Systime
Kap 13 afsnit 13:5: AIDA-modellen i Afsætning F-C Til
EUD/EUX af Lars Rye og Jens Kristian Sommer
Internt kompendie om kampagner (lavet af dansklæreren på EUD)
Collaborative learning af Spencer Kagan og Jette
Stenlev

JANNES TIPS
•
•
•
•

F ordel de praktiske aktiviteter jævnt ud over de to uger, så der kommer vekselvirkning mellem praktiske aktiviteter med
bevægelse (samt ud af huset-aktiviteter) og selve arbejdet med projektrapporten og forberedelse af fremlæggelsen
Italesæt sammenhængen med de praktiske aktiviteter og oplevelsen af trivsel og sundhed
Hav fokus på at synliggøre og italesætte sammenhængen med verdensmålene
Arbejd med projektet halvdelen af skoledagen, og arbejd med relaterede emner i grundfagene i den anden halvdel af dagen

Ungdomsbyen
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SOCIALE OG FAGLIGE
MÅL PÅ SAMME TID
Karen Grethe Heilesen og hendes kollegaer fra EUC NORD tog hele årgangen af
2.års elever på HHX med i Ålborg Zoo for at lære om, hvordan Zoo arbejder med
verdensmål. Karen havde set et indslag på TV2 Nord om Aalborg Zoos fokus på
verdensmål, og kunne slå flere fluer med et smæk, da eleverne trængte til en
god oplevelse sammen ovenpå Corona restriktionerne.
ELEVGRUPPE HHX 2.år, virksomhedsøkonomi

|

TID 1 dag + 1 dags forberedelse

|

VERDENSMÅL livet på land

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Vi fik en rundvisning, hvor jeg på forhånd havde bedt om at få belyst arbejdet
med verdensmålene. Vi hørte dog ikke så meget direkte om Verdensmålene, da
de endnu ikke var så langt med det. Vi lærte om Zoos rolle i forhold til bevarelse af vilde dyreracer og sikring af fokus på, at der gøres en indsats for at sikre
deres levesteder. Derudover arbejde eleverne med deres PBL-opgaver, som var
forberedt hjemmefra, så de vidste, hvad de skulle have ud af besøget og besøget
indgik i et studieområdeforløb.

FAGLIGE MÅL
Eleverne arbejdede med
en såkaldt PBL-opgave
(ProblemBaseret Læring) i
forbindelse med besøget.
Desuden er CSR et
kerneområde i faget
virksomhedsøkonomi.

KOMBINERING AF
TRIVSEL OG LÆRING MED
VIRKSOMHEDSBESØG
26
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MERE VIDEN
Verdensmål.dk
verdensbedstenyheder.dk

KARENS TIPS
•
•
•

 lanlæg besøget grundigt med
P
opgaver og fagligt indhold
Forbered eleverne med viden og
opgaver inden besøget
Sørg for, at der er styr og transport
og koordinering på skolen

DET SIGER ELEVERNE
Elevrådet oplevede projektet som værdifuldt og vedkommende og som
noget, hvor de kunne koble ny viden på deres egen hverdag.
Det er sjældent, at alle skolens elever er samlet en hel dag og arbejder
med samme tema, og det var en positiv oplevelse for mange. To elever på
Grundforløb 2, Jesper og Anders, arbejdede dagen igennem med genbrug
som tema. Da dagen var omme, havde de fundet flere måder at genbruge
plastik. De filmede deres arbejde og produktet blev således en video med
deres resultater.

»PROJEKTET VAR ANDERLEDES END MEGET
ANDET, VI LAVER, OG DET VAR SJOVT AT ALLE
SKULLE ARBEJDE MED SAMME OPGAVE,
MEN PÅ FORSKELLIGE MÅDER«

ANDERS LYKKE-BERTELSEN, ELEV

MERE VIDEN
Verdens bedste nyheder
og diverse podcasts til
undervisningsbrug.
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ELEVDEMOKRATI

Lotte Roed Laursen og Pia Elisabeth Ohnemus, Randers Social og Sundhedsskole,
afholdt sammen med skolens internationale udvalg og skolens elevråd i 2020
et onlineevent i forbindelse med international dag. Fokus var bæredygtighed,
miljø og sygdomsbekæmpelse og omkring 200 elever og medarbejdere
samlede sig i det virtuelle rum for at udforske FN’s Verdensmål.
ELEVGRUPPE Alle skolens elever på Grundforløb og Hovedforløb
| VERDENSMÅL 3, 4 og 17

en hel dag.

|

TID En uges forberedelse. Selve eventet forløb over

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Idéen til eventet udsprang af et ønske om at arbejde mere med verdensmålene 3,4 og 17 (udvalgt af skolens bestyrelse), og at inddrage elever og
skolens elevråd mere.
Selve eventet indledtes med en fælles samling på Teams, hvor skolens
udviklingschef René Dybdal bød velkommen og opfordrede eleverne til at
få ideer og tanker om, hvordan skolen skal arbejde med målene i fremtiden,
efterfulgt af et foredrag af sognepræst Flemming Pless om arbejdet med
verdensmålene.
Eleverne arbejdede i grupper på deres produkter hjemmefra. Her lavede
de løsninger, som kunne dokumenteres digitalt og fremvises virtuelt ved et
afsluttende online event.
Sidst på dagen gav eleverne deres bud på, hvordan de selv og skolen
kan arbejde med at opfylde verdensmålene og skabe en mere bæredygtig
fremtid for kloden. I planlægning og afholdelse af eventet har tovholderne
haft fokus på et “whole school approach”, hvor alle medarbejdere og elever
blev involveret.
Se eksempel på elevproduktioner m.m. på sosuranders.dk: Hele skolen
sætter spot på verdensmålene til International Dag – Randers Social- og
Sundhedsskole.

UDFORDRINGER
•

•

 et kan være svært at få folk
D
til at yde en indsats inden for
bæredygtighed, når der fra
bekendtgørelsens side ikke er koblet
mål til, hvad skolen skal have fokus på
Det kan være svært at se, hvordan
man kan få verdensmålene ind på
skolens dagsorden, når det ikke altid
er tydeligt, hvordan bæredygtighed
passer med de faglige mål

LOTTE OG PIAS TIPS
•
•

F å eksperter udefra til at holde inspirationsoplæg. Vi har for eksempel inviteret
bæredygtighedsfilosof Asbjørn Riis Sønderborg (filosof og bæredygtighed) til at holde et
oplæg for skolens medarbejdere
Brug en “whole school approach” med involvering af alle medarbejder- og elevgrupper,
da vi mener, at alle bliver mere interesserede, når det bliver mere synligt, at
bæredygtighedsdagsorden vedkommer os alle

Ungdomsbyen
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EMPATI SOM LØFTESTANG
FOR NYE LØSNINGER
Henrik Narud, Learnmark Horsens, sendte sine elever en tur i byrummet i kørestol.
De skulle forholde sig til problemer, som personer med handicap kan møde, og
hvordan de kan løses. Emnets fokus var fysiske handicap, og hvordan det kan være
ekskluderende fra fællesskaber og påvirke livskvaliteten. Henrik havde fokus på
mistrivsel, da det er et emne, som de fleste elever kan spejle sig i.
ELEVGRUPPE GF2 EUX, teknologi C-niveau
+ elevernes egne valg

|

TID 2-3 uger

|

BESKRIVELSE
AF AKTIVITETEN
Jeg delte opgaven op i delafleveringer for at
fastholde motivationen og sikre, at alle trin i
den systematiske problemanalyse kom med.
Den første delaflevering går ud på, at
eleverne afgrænser et problem og laver en
plan for analyse af, hvilken type handicap de
fokuserer på, hvilke verdensmål opgavebesvarelsen inddrager, og hvem der er relevante
interessenter. Herefter laver eleverne et
udkast til en problemformulering skitseret i
problemtræet.
Eleverne arbejder i grupper, og skal selv
finde ideer til, hvordan de indsamler viden
om det valgte område. Anden del af opgaven
handler om problemanalyse og produktprincip, hvor eleverne indsamler dokumentation
og viden om problemet, årsager og virkninger. Tredje del af opgaven omhandler produktudformning og produktionsforberedelse,
hvor produktet designes og produktionsprocessen samt marketing/salg gennemtænkes
og beskrives.
Den endelige opgavebesvarelse består af
en samlet rapport og præsentation af produktudviklingen og en mockup af et produkt,
som kan bidrage til at afhjælpe det valgte
problem.
30

VERDENSMÅL Sundhed og Trivsel

FAGLIGE MÅL
•
•
•
•
•
•
•

 fgrænsning af problem og plan for analyse
A
Indsamling af viden – teori og empiri
Problemanalyse og produktprincip – problem og
årsag
Indsamling af dokumentation
Produktudformning og produktionsforberedelse
marketing og salg – eller udbredelse af ide til andre
producenter
mockup af et produkt som kan bidrage til at
afhjælpe det valgte problem

DET SIGER ELEVERNE
Det gav mening for eleverne at koble emnet til verdensmålene.
Emnerne rammer dem og deres verden, da problemstillinger
er vedkommende og motiverer dem. Det havde en god effekt
på eleverne, da de skulle prøve at komme rundt i en kørestol.
Her kom vi ind på empati, medfølelse og de sociale bæredygtighedsdimensioner.

Ungdomsbyen
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HENRIKS TIPS
•
•

 as på med ikke at kaste dig for meget ud i undervisning om
P
verdensmål. Der skal være et indhold og det skal handle om, hvad
vi kan gøre ved det
Vi skal være obs på eksamen, og hvordan censor møder dem. Her
er det vigtigt ikke at glemme de “traditionelle” kompetencer, som
de kigger efter, og man skal sikre, at den del også er med

Ungdomsbyen

MERE VIDEN
• L ærebogen, “Problemer og Teknologi”
af Peter Larsen og Morten h. Grove
– specielt kapitel 2.2 og hele kapitel
7 – inklusiv relevante skabeloner fra
“supplerende materiale”
• Mellemfolkelig Samvirkes side på
verdensmaalene.dk. Her kan man
finde eksempler på undervisning og
Verdensmål.
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FAGLIGE MÅL
Forløbet dækker direkte nedenstående formål fra
bekendtgørelsen:
• Undervisningen har fokus på lokale, regionale og globale
problemstillinger og sammenhænge
• Eleverne får herved baggrund for en nuanceret og
kompleks omverdensforståelse, således at de kan forstå
betydningen af bæredygtig udvikling som princip og
kan deltage i den demokratiske debat med de opnåede
naturvidenskabelige kompetencer

MERE VIDEN
Gratis adgang til iBog på
Gyldendal: En verden af plastik |
Biologiportalen (gyldendal.dk)
App’en “Beat the microbead”

Samt nedenstående naturfaglige mål:
• Sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i
en regional eller global sammenhæng og forstå globale
processers lokale konsekvenser
• Kernestof fra biologi: økologi, herunder samspil mellem
arter og deres omgivende miljø samt biodiversitet
• Dele af kernestof fra kemi (bindingstyper, organiske
molekyler, polaritet)
• Kernestof fra geografi: naturbetingede ressourcer,
produktion, teknologi og bæredygtighed
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AFSÆT I
ELEVERNES HVERDAG
Helena Moos Nielsen, HF og VUC Fredericia, blev inspireret af et kursus fra
Plastic Change. Hun lagde vægt på, at forløbet skulle være en del af pensum,
og at det kunne knytte sig til elevernes hverdagsliv. Hun købte to plastLAB kits
og gik i gang sammen med sine elever.
ELEVGRUPPE 1. HF Naturfag

|

TID 12 x 1,5 timesmoduler

|

VERDENSMÅL 12 og 14

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
LEKTIONSPLAN: PLASTIK
Kemi

Biologi

Geografi

Ungdomsbyen

1. lektion: Atomer, periodisk system og
elektronprikformler (video)
2. lektion: Carbonhydrider evt. navngivning
3. lektion: Alkener og polymerisation
4. lektion: PlastLAB
1. lektion: Undervisning i celler, opbygning og funktion
2. lektion: Fødekæder og plast i fødekæder (inkl. Video),
dissektion af muslinger/fisk som undersøges for
mikroplast
3. lektion: Teori om mikroplast, opgave med at finde
mikroplast i egne produkter vha app: Beat the
microbead
4. lektion: Afrunding af plast i økosystemet
1. lektion: Brainstorm (forforståelse)
plastikproduktion: plastik i hverdagen,
2. Lektion: Havstrømme og plastiksupper,
citarumfloden – verdens mest forurenede,
havstrømme og deres transport af plastik,
drivkræfterne bag havstrømmene, coreoliskraft,
golfstrømmen og grønlandspumpen (forsøg),
3. Lektion: Konsekvenser af plastik i havene,
4. lektion: Afrundning af plastaffaldsindsamlingen
(Indsamle eget plastaffald i en uge, hvor kommer
det fra? forsøge at inddele det i fraktioner
efterfølgende teste det i kemi giver et indblik i
hvor svært det er at sortere)

HELENAS TIPS
•

•
•

L ad eleverne scanne selvvalgte
produkter med app’en, så det bliver
mest nærværende og interessant for
dem
Øvelserne er vigtige, da de finder
det mere spændende end teoretisk
gennemgang.
Giv evt. nogle af videoerne for som
lektie i stedet for læsning

DET SIGER ELEVERNE
Eleverne blev meget overraskede over at
finde mikroplast i mange af muslingerne
fra Lillebælt.
Eleverne bliver meget bevidste om plastik
i deres egen hverdag og snakker mere
om at kigge efter produkter uden plastik,
samt undgå at smide plastik i naturen.
En enkelt elev gik i Matas og forholdt
personalet dér hendes resultater af
scanning i butikken.
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LEG JER TIL LØSNINGEN
Michael K Hermansen, EUC Syd, Sønderborg ønskede at styrke sine elevers
faglighed i forhold til kundeservice, og lade dem anvende deres viden om
servicebegrebet og den tekniske kunnen, der hører til god, bæredygtig
rådgivning af kunder.
ELEVGRUPPE GF 2 Elektriker

|

TID 4 lektioner

|

VERDENSMÅL 7

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Ved kontakt til kunder udbreder man bæredygtighed og
arbejder på at spare på energi og CO2. Hér er det vigtigt, at
eleverne for eksempel kender til termostater, der har den
finesse, at de kan føle, hvis et vindue står åbent.
Efter at have været på seminar om IoT (Internet of Things)
fik jeg en “dims” i hånden. Den dims tog jeg med til mine
elever, og den kunne de godt lide. Den havde en flot skærm
og en instruktionsvideo, som de let kunne følge. Jeg lod
undervisningen være forsøgsbaseret og praktisk, og brugte
systemet DISC. Dimsen viste sig at være en programmerbar
termostat, som eleverne lynhurtigt og ved 100% hands on
lærte at programmere med deres telefoner. Søgningen på
løsninger kom gennem masser af forsøg og nogle gange
tilfældige hændelser.

MICHAELS TIPS
•
•
•
•
•
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 ær åben og søg kurser eller foredrag i branchen,
V
så du holder dig opdateret på udviklingen i
virksomhederne
Kæd din viden sammen med elevernes hverdag
Tål kritik, når du prøver nye ting
Tag en makker med, så du ikke står alene med ny
viden og nye muligheder
Bibehold roen – også når det hele ser lidt kaotisk ud,
ellers når man ikke målet

FAGLIGE MÅL
Anvende viden om
servicebegrebet/ Elektriker
GF2 se EVU.DK.

DET SIGER ELEVERNE
De kan godt se fidusen i få tricks til at få
kunder i tale og forstår, at det er vigtigt at
kunne aflæse kunder for at yde god service.
“Sejt at prøve det på en programmerbar
termostat, ligesom i virkeligheden”
“Salg er sjovt”

Ungdomsbyen

MERE VIDEN
Foredrag om IoT
Samarbejde med et lokalt
elektronikfirma, OJ elektronik
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GRØN OMSTILLING
I BYGGERIET
Bjørk Fredslund Andersen, Videnscenteret Learnmark Horsens, og hans kollegaer
har udviklet et undervisningsforløb til træfagenes byggeuddannelse. Forløbet
introducerer eleverne for tankegangen omkring bæredygtigt byggeri, med et
særligt fokus på bæredygtige og biobaserede byggematerialer.
ELEVGRUPPE GF2 Træfagenes byggeuddannelse

|

TID 10 dage

|

VERDENSMÅL 12

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Projektet udsprang af et ønske om at arbejde mere med bæredygtige byggematerialer. Der er et stort behov for
at kunne tilbyde denne viden til eleverne, som et supplement til den mere konventionelle byggeskik, og de gængse
byggematerialer. På det indholdsmæssige plan, stiller opgaven en række cases til rådighed for eleverne, der omhandler
forskellige områder/emner indenfor bæredygtighed og byggeri, såsom cirkulær økonomi, arbejdsmiljø, indeklima,
affald og genbrug, materialer, m.fl. Eleverne vælger så den case, som interesserer dem mest, og denne danner således
udgangspunkt for det kommende arbejde. Arbejdsprocessen består så i, at eleverne kommer gennem målpindene i
faget Teknologi på F-niveau, udarbejder en arbejdsportfolio, samt slutteligt udarbejder en fysisk model/mock-up af en
bæredygtig vægkonstruktion. Modellen, som er i omegnen af ½ x½ meter, kan nemt flyttes rundt, og kan eksempelvis
indgå i en udstilling på skolen eller andre steder.

UDFORDRINGER
•

•

•
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 et kan være en udfordring at få hele
D
lærerkollegiet med på bølgen, da byggebranchen generelt er præget af stor
konservatisme – “vi gør, som vi plejer”
Adgang til viden på nye områder. F.eks.
angående bygningsfysik, brand og
fugt. Her mangler branchen konkrete
anvisninger om konstruktionsopbygninger.
Tid og kræfter til at udvikle nye forløb
med ny viden

Ungdomsbyen

FAGLIGE MÅL
•

•
•
•
•
•
•
•
•

 pstille og formulere konkrete problemstillinger i forbindelse med brug
O
af tømrerfagets konventionelle materialer, anvendelse samt funktion i de
konstruktionsopbygninger de indgår i, med fokus på: Klima- og miljøbelastning,
håndværkernes arbejdsmiljø, indeklima, affald og genbrug, biomasse, m.m.
Anvende forskellige metoder til at indkredse samt udvælge en problemstilling
Opstille og formulere konkrete løsningsmuligheder på ovenstående
problemstillinger, herunder hvor håndværkeren kan vælge at erstatte nogle
konventionelle byggematerialer med nogle mere miljøvenlige byggematerialer
Formidling af idéer og løsningsmuligheder på skrift og i tale
Inddrage miljøvurdering, projektering, portfolio, bearbejdning og fremstilling,
produktion, samt enkel naturvidenskabelig viden i dine analyse af de enkelte
byggematerialer, konventionelle såvel som bæredygtige
Inddrage så meget som muligt af din hidtidige opnåede viden, samt dine
opnåede færdigheder, på Grundforløb 2, Træfagenes byggeuddannelse
Anvende forskellige metoder til at indkredse samt vælge én konkret
løsningsmodel på din valgte problemstilling
Vise at du er i stand til at arbejde systematisk med løsning af en problemstilling
Forløbet kan anvendes til at dække den samlede undervisning indenfor
teknologi, byggeri F-niveau på Træfagenes byggeuddannelse. Pt. er det
konkrete forløb mest rettet mod tømrerne, men kan sagtens udvikles til også
at dække murernes og malernes behov

MERE VIDEN
Find forløbet ved at
oprette en bruger her:

DET SIGER ELEVERNE
Eleverne oplever det som meningsfuldt
at koble problemløsningsdelen til
verdensmålene. De motiveres mest af
emner, der rammer dem og deres verden,
og derfor bør problemstillinger være
vedkommende for eleverne.

BJØRKS TIPS
•
•
•
•

 æt handlekompetencer i spil hos eleverne, så de oplever,
S
at de kan gøre en forskel. Elever skal ikke bare høre om
bæredygtighed, men også kunne handle på det
At vi som erhvervsuddannelser sætter fokus på en bred palette
af bæredygtighed, det være sig både miljøhensyn, såvel som
arbejdsmiljø, indeklima, æstetik, m.fl.
Hent inspiration til undervisning fra eksterne producenter,
rådgivere, eksperter, m.fl. De vil ofte gerne hjælpe.
Gå ind på videnscenterportalen.dk/ for at finde flere
undervisningsmaterialer og forløb
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BÆREDYGTIG

ORGANISATION
Skal vi klæde eleverne på med bæredygtige kompetencer, så skal skolen også
rykke sig, som organisation. Vi skal fokusere på fællesskabet og koblingen til andre
led og have mod på at prøve noget nyt. Vi skal tilbyde fleksible løsninger for den
enkeltes lærings skyld, så man ikke skal vente for længe med at se resultater af
nogle konkrete handlinger.
Det er slut med at reproducere, det vi ’plejer’, hvis det ikke virker mere. Skolens
kultur skal afspejle ambitionerne om at gøre eleverne kompetente til bæredygtighed og flere skal inddrages i undersøgende processer omkring sammenhænge
mellem den grønne, sociale, kulturelle og økonomiske dimension. Giv plads, tid og
frisæt nogle midler til at møde behovene for faglige og praktiske løsninger, når de
opstår.
Skolens værdier og bæredygtige mål skal være synlige og kommunikeres klart.
Eleverne er fulde af resurser og netværk selv. Inddrag dem og start en dialog, så I
kan påvirke omverden sammen. •

Ungdomsbyen
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AF DITBARNSFREMTID

Ungdomsbyen

BÆREDYGTIG ORGANISATION

Thomas Groth er underviser på mureruddannelsen på Hillerød
Tekniske Skole – og han har store grønne ambitioner for både
skolen og sit fag.

LÆRER KÆMPER
FOR AT FORLØSE
MURERFAGETS
GRØNNE
POTENTIALE
“Vores mursten er bagt i går og holder i
tusind år.”
Sådan lyder det fra Thomas Groth,
der er underviser på mureruddannelsen
på Hillerød Tekniske Skole, U/NORD.
Han er enormt optaget af, hvordan
murerfaget kan bidrage til at realisere
den grønne omstilling, og forsøger at
give sine elever en faglig ballast med et
solidt bæredygtigt fundament.
“Vi forsøger at forberede vores
elever her på skolen på, at bæredygtighed og miljøhensyn er noget af det, der
kommer til at fylde allermest inden for
byggeri i de næste mange år,” siger Thomas Groth i et interview med forældreindsatsen Ditbarnsfremtid og tilføjer:
“Vi underviser vores elever i affaldssortering og materialevalg, og de
lærer, hvilke produkter og materialer

Ungdomsbyen

der er gode, og hvilke der er mindre
gode. Forhåbentlig kan vi give dem en
materialeforståelse, de kan tage med sig
ud i arbejdslivet og bruge til at præge
branchen i en mere miljøvenlig retning.”
Ifølge en rapport, som Ungdomsbyen
har udført på vegne af Den Danske UNESCO-nationalkommission, spiller uddannelsessektoren – og særligt erhvervsskolerne – en afgørende rolle i omstillingen
mod FN’s 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling frem mod 2030. Rapporten
konkluderer også, at erhvervsuddannelser med en grøn og bæredygtig profil
er mere attraktive for unge – og det er
ifølge Thomas Groth blot en af mange
gode grunde til, at det giver mening at
opbygge en stærk bæredygtig profil.
“Jeg er utrolig glad for, at vores skole
her i Hillerød netop har vedtaget en 
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fuldmuret deres huse i dag. Det er dyrt
og tager tid, og der er tit behov for, at
det skal gå stærkt,” siger han, inden han
fastslår: “Men jeg vil rigtig gerne være
med til at bygge grønt – og jeg glæder
mig til, at der kommer skred i tingene.”
Thomas Groth understreger, at der
er behov for en fælles indsats, hvis
byggebranchen for alvor skal tage et
skridt i en mere bæredygtig retning. “Vi
er nødt til at tage springet ud i det, uden
at det bliver halvhjertet. Det skal være
et indsatsområde hele vejen rundt. Det
er ikke godt nok, at det kun er 10 eller
15 procent af byggepladserne, der tager
bæredygtighed alvorligt,” fastslår han.
BEHOV FOR BEDRE AFFALDSHÅNDTEIfølge Thomas Groth er det alfa og
RING OG EN FÆLLES INDSATS
omega at tænke mere i genanvendelse
Selv om det kan være dyrt at vælge
og cirkulær økonomi, hvis murerfaget
bæredygtige løsninger, mener Thomas
skal forløse sit bæredygtige potentiale.
Groth, at det er en investering, der godt
“Hvis man går efter en grøn profil i
kan betale sig i det lange løb. “Prisen på
tråd med FN’s verdensmål,
en container ændrer sig
vil det komme alle til
meget, hvis man tænker
gode. Og der er ingen tvivl
sig om og sorterer korom, at der vil være stor efrekt, og det er selvfølgelig
»NÅR MAN SKAL OPFØRE EN NY BYGNING, BØR MAN
terspørgsel på bæredygtinoget, vi gør sammen
IKKE BARE TÆNKE PÅ AT LAVE NOGET SMUKT ELLER
ge løsninger og håndværk
med eleverne. Det er en
FUNKTIONELT, MEN OGSÅ PÅ MULIGHEDEN FOR
i fremtiden,” siger han.
vigtig del af uddannelsen,
AT GENBRUGE DE MATERIALER, MAN ANVENDER.
Adrian Tresoglavic,
at eleverne lærer at sorteDET HELE SKAL FOREGÅ UD FRA BÆREDYGTIGE
der er vicedirektør på U/
re og genbruge. Derfor er
NORD, er meget enig med
der planer om at etablePRINCIPPER – LIGE FRA MATERIALEVALG TIL VALG AF
Thomas Groth og tilføjer,
re en genbrugsstation,
ISOLERINGSFORMER«
at underviserne er vigtige
som elever fra alle vores
aktører i dette arbejde,
uddannelser kan bruge.
fordi de leverer konkrete
Det handler ikke bare om
og gode bud på, hvordan skolen kan
bæredygtigt. Set fra et undervisningsat spare penge, men også om at træne
blive mere bæredygtig.
perspektiv lærer man desuden meget
eleverne i at tænke bæredygtigt og have
“Vores undervisere arbejder allerede
mere af at bruge mursten. Det er nemt
blik for betydningen af genanvendelse,”
med emner som genanvendelse, madat sætte beton op, og der er ikke meget
fortæller Thomas Groth.
spild, bæredygtig materialeanvendelse,
læring i det,” forklarer han.
Til spørgsmålet om, det er mere bæenergioptimering og meget andet, men
Der bliver brugt beton til at opføre
redygtigt at bygge i træ end mursten,
vi kan gøre endnu mere. Og det har vi
hovedparten af alle byggerier i dag, og
forklarer Thomas Groth, at mursten er
som skole en forpligtigelse til,” fortæller
det er efterhånden sjældent, at man
bedre til det danske klima og kan holde
Adrian Tresoglavic. •
fuldmurer huse, selv om det ville være
i flere år – og at murstensbyggeri kan
en mere bæredygtig løsning, fortæller
nedbrydes og genanvendes 100 procent,
murerlærlingen Rasmus.
hvis man bruger kalkmørtel, teglsten,
“Mursten og træ er gode byggemateglblokke og lerpuds.
terialer, men i dag bliver de fleste huse
“Selvfølgelig skal vi også tænke det
lavet af beton, og så kan vi få lov til at
sammen med, at der ikke er uanede
skalmure. Der er ikke mange, der får
naturressourcer, og at vi ikke kan gro
meget skarp bæredygtig profil, for vi
skal vise eleverne, at bæredygtighed er
et område, vi er seriøse omkring,” siger
Thomas Groth.
Rasmus, der snart er færdigudlært
restaureringsmurer, kan godt mærke, at
bæredygtighed fylder i undervisningen
på Hillerød Tekniske Skole. “Vi taler en
del om genanvendelse og affaldssortering – for eksempel kører vi alle mursten
igennem stenrenseren. Det gør vi næsten hver gang, vi har lavet noget, så det
næste hold kan bruge de samme sten,”
siger han.
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kalk og grus, så det vi bygger, skal holde
i mange år og kunne genanvendes, hvis
det skal være bæredygtigt. Vi skal ikke
kun tænke 20 år frem, men 100 år frem,
og det byggeri vi laver i dag, skal kunne
stå om 100 år, og så skal vi i højere grad
restaurere bygninger i stedet for at bygge en masse nyt,” siger Thomas Groth.
“Når man skal opføre en ny bygning,
bør man ikke bare tænke på at lave noget smukt eller funktionelt, men også på
muligheden for at genbruge de materialer, man anvender. Det hele skal foregå
ud fra bæredygtige principper – lige fra
materialevalg til valg af isoleringsformer,” mener Thomas Groth.
Et skridt på vejen mod en mere bæredygtig udvikling vil være at nedtone
brugen af beton, mener Thomas Groth.
“Det er et materiale, der er meget dyrt
at komme af med, og som ikke er særlig

Ungdomsbyen
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AF ERIK JACOBSEN, UNDERVISER, AUTOMATIK EUC SYD

DIGITALISERING
AF UNDERVISNING
MÅLGRUPPE GF2 Automatikteknikere. Dele af materialet kan dog også benyttes af Elektrikere og Elektronik
fagteknikere | TID Til at gennemføre version 1.0 har jeg anvendt ca. 3000 timer. Nogle af opgaverne kan gennemføres, når
der er elever til stede, mens andre aktiviteter kræver at man ikke er i undervisning. Arbejdet har pågået løbende gennem fem
år. |

VERDENSMÅL Kvalitetsundervisning

MÅLET MED INDSATSEN
• U
 dgangspunktet var at højne elevernes læring, samt fastholde denne læring, gennem anvendelse af digitale
medier. Aktiviteten skulle dække forskellige elevtyper og deres individuelle behov under læringsprocessen
• Målene er fortsat de faglige mål for uddannelsen, så der blev overvejende rettet fokus på lærings-processen

BESKRIVELSE AF INDSATS
• J eg har lavet små instruktions, -og forklaringsvideoer til alle de
temaer og faglige områder, der går igen. For eksempel Ohm’s lov
• De enkelte værktøjer blev undervejs justeret og udviklet efter
elevernes ønsker. Udgangspunktet var mit mål om at forbedre
undervisningen. Dette blev så udvidet med elevernes feedback,
for at gøre materialet så brugerorienteret som muligt

HVAD SIGER
DELTAGERNE

Eleverne er godt tilfreds
med materialet. I 2019
gennemførte vi et par
undersøgelser om elevernes
anvendelse af materialet,
der indikerede, at de digitale hjælpemidler var et godt
ekstra bidrag til elevernes
læring, samt fastholdelse af
læring.

SKOLENS TIPS

Det er en god ide, at få fastlagt det overordnede mål for processen. Ligeledes er det
betydende at få fastlagt, hvilke ressourcer der skal anvendes for at komme i mål.
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AF ASBJØRN BJERREGAARD RIED, PÆDAGOGISK KONSULENT,
UNGDOMSBYEN

BÆREDYGTIG ORGANISERING

BÆREDYGTIG BROBYGNING
ELEVGRUPPE 7 – 10 klasse

|

TID 5 dage

|

VERDENSMÅL 4, 8, 17

MÅLET MED INDSATSEN
At træne elevernes bæredygtighedskompetencer samt styrke
erhvervsskolernes fortælling om fremtidens bæredygtige
uddannelser.

BESKRIVELSE AF INDSATS
Brobygningen gemmer på mange gode muligheder
for at arbejde med bæredygtighed på en håndgribelig måde. Elevernes møde med erhvervsskole
og jobfunktioner skaber spændende rammer, hvor
elever kan træffe bæredygtige valg og arbejde
med bæredygtige metoder.
På Ungdomsbyens brobygningsforløb skal
elever løse opgaver på en lokal byggeplads iført
sikkerhedsudstyr.
De skal b.la. designe et bæredygtigt fælleslokale for boligens fremtidige lejere. Eleverne bliver
præsenteret for fire unge, der bryder med stereotyper, som fx en kvindelig politistuderende og en
ung mandlig SOSU-studerende.
Opgaven løses ved at matche aktivitetsbilleder
med karakteren. Fælleslokalet skal senere designes
digitalt ud fra de aktivitets- og stemningsbilleder,
som grupperne har matchet med beboerne.
Eleverne arbejder nu med social bæredygtighed ift. ligestilling, nedbrydning af stereotyper,
eksponering for anderledes rollemodeller. Den
visuelt båret didaktik gør desuden opgaven mere
tilgængelig for flere typer elever.

Ungdomsbyen

PROCESSEN
I et bredt samarbejde mellem Ungdomsbyen, kommuner, lokalt erhvervsliv og erhvervsskoler, har en
række brobygningsforløb vist potentialet i at præsentere elever for læringssituationer, der giver optimale
forudsætninger for bæredygtigundervisning.
Den bæredygtige brobygning er båret af et fokus på
bæredygtighed som et naturligt krav til de opgaver
eleverne skal løse. De skal for eksempel:
• Tænke arbejdsmiljø ind, når de planlægger en
byggepladsen
• Bruge genbrugsmaterialer på værkstedet
• Lave en virksomhed, der har en anden bundlinje
end den økonomiske

SKOLENS TIPS

• J uster eksisterende materialer ud fra
bæredygtighedsdimensionerne
• Brug lokale praksisfællesskaber
• Sæt handling bag begreberne
Du kan også se vores film om brobygningsprojektet
på undgomsbyen.dk
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AF CASPER CHRISTOPHERSEN, UNDERVISER, ZBC NÆSTVED, EUX EUD

ETABLERING AF
VERDENSMÅLSRÅD
MÅLGRUPPE Elever fra alle klasser og uddannelser på ZBC, Næstved.
samt oplæg i alle klasserne | VERDENSMÅL Alle

|

TID Ca. 2 måneder til etablering af rådet

MÅLET MED INDSATSEN

At have et tværdemokratisk organ, der både inkluderer elever, lærere og teknisk-administrativt personale,
som arbejder for en bæredygtig skole

BESKRIVELSE AF INDSATS
Vi har etableret et verdensmålsråd for eleverne på vores skole. Første år startede det som et klimaråd på foranledning
af underviserne. I første omgang var formålet at gøre skolen CO2 neutral med inspiration fra Espergærde Gymnasium og
HF. Nu på andet år er det blevet til et verdensmålsråd, og vi er blevet en UNESCO Verdensmålsskole. Vi har fokus på alle
målene, fordi vi arbejder med en bred forståelse af bæredygtighed. Omdrejningsspørgsmålet er: ”Føles det her som en
bæredygtig skole?”

SKOLENS TIPS

• F ind lærere og ledere der vil bakke op med timer, ressourcer,
organisering
• Lad rådet blive “agenter” eller et organ, når der kommer ønsker oppefra.
• Vælg én eller to indsatser at arbejde med ad gangen og sæt dem fx ind
i et årshjul
• Læg møderne i skoletiden med rullende skema, så det ikke rammer de
samme timer hver gang
• Møderne skal være sjove og aktive for at understøtte elevernes
engagement og fællesskab og for at appellere til andre typer end
den klassiske ungdomsparti-profil. En idé er at anlægge et bio-bed
eller lave et event for at udskifte papkrus med keramikkopper fra
genbrugsbutikker på lærerværelset
• Husk, at der kan være mange indgange til at engagere sig i
bæredygtighed; for nogle elever er det klimaangst og politik. For mine
var det at se bæredygtighed som en ekstra kompetence, der gør én til
en dygtigere og mere efterspurgt håndværker
48

HVAD SIGER
DELTAGERNE
Eleverne er rigtig glade for at være
med. Som det vigtigste fremhæver
de at møde elever fra andre uddannelser og skabe venskaber på tværs.
Det smitter af på lærernes samarbejde, som pludselig nu også samarbejder på tværs af uddannelserne.

Ungdomsbyen
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PROCESSEN
OPLÆG FOR ELEVER
Jeg forberedte et oplæg for eleverne, hvor jeg listede alle de gode
grunde til at være med i VM-rådet;
succes i jobbet, bæredygtighed som
kompetence, diplom til CV’et osv. Jeg
holdt oplægget i alle klasser på alle
uddannelser på hele skolen. Herefter
tilmeldte eleverne sig.

Ungdomsbyen

FØRSTE MØDE
På det første møde lavede vi en
formel etablering af rådet med vedtægter, forperson mm. efter ønske
fra eleverne. Desuden hørte et oplæg
om verdensmålene, hvorpå rådet besluttede, hvad de ville fokusere på. Vi
sorterede idéerne og strukturerede
dem i et årshjul.

ORGANISERING
Eleverne styrer rådet med forpersonen som primusmotor. Rådet mødes
hver anden uge. Eleverne aftaler, hvor
ofte og hvordan man organiserer
arbejdet.
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AF POUL ERIK CHRISTOFFERSEN, NATIONAL KOORDINATOR,
UNESCO ASP. VERDENSMÅLSSKOLENETVÆRKET

BÆREDYGTIG ORGANISERING

GLOBALT
PARTNERSKAB FOR
HANDLING
ELEVGRUPPE Elever, lærere og ledere, der ønsker at etablere partnerskab om verdensmålene med en eller flere skoler i
andre lande. | TID En fortløbende indsats | VERDENSMÅL Partnerskaber for handling

MÅLET MED INDSATSEN
At bidrage til FN’s 17 verdensmål og dele viden og erfaringer skolerne imellem nationalt og globalt.

BESKRIVELSE AF INDSATSEN
At man sammen med sin partnerskole eller -klasse går
på opdagelse efter svar på, hvorfor verdensmålene anses
for de vigtigste mål i menneskehedens historie – og
hvordan man selv kan bidrage til at nå målene.

SKOLENS TIPS

På unesco-asp.dk finder man inspirations- og
undervisningsmaterialer på engelsk om etablering af eller videreudvikling af partnerskaber
omkring The Global Goals.
På unesco-asp.dk kan man også lade sig
inspirere af film, podcast og dias om en Global
Camp for unge fra Ghana, Libanon, Serbien, Spanien, Sydafrika, Tyrkiet og USVI (Virgin Islands),
som UNESCO´s danske verdensmålsskoler var
værter for i oktober 2019.

Ungdomsbyen

PROCESSEN

Man opnår partnerskab for handling på tværs af elever og lærere
fra grundskoler, gymnasie og erhvervsskoler globalt, hvis man:
1. Inviterer den eller de klasser/skoler, man gerne vil indgå partnerskab med, fysisk eller digitalt
2. Foreslår, at verdensmålene indgår som en del af partnerskabet
3. Undersøger, hvad man vil vide om hinandens skoler inden man
mødes
4. Allerede har eller søger ny viden om partnerskolen og dennes
omverden
5. Sammen undersøger, hvad man kan gøre for at bidrage til at
opfylde verdensmålene
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AF SUSANNE JOEL, SAMFUNDSFOKUS, PROJEKT- OG INTERNATIONAL
KOORDINATOR PÅ ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE

TEMADAG FOR
UNDERVISERE I
FN’S 17 VERDENSMÅL
MÅLGRUPPE Alle undervisere på skolen

|

TID 5 dage

|

VERDENSMÅL 4: Kvalitetsuddannelse. Særligt med fokus

på delmål 4.7, da en vigtig del af at gå i skole er den demokratiske dannelse. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Særligt med
fokus på delmål 12.2, 12.3 og 12.8. Som landbrugsskole er det en central del, at eleverne kobler anvendelse af naturressourcer

bæredygtigt til personligt forbrug. 13: Klimaindsats. Særligt med fokus på delmål 13.1 og 13.3. fordi vi arbejder med et erhverv, som
har et stort aftryk på klimaet. 15: Livet på land. Særligt med fokus på delmål 15.1 og 15.5. fordi vi arbejder med et erhverv, som har
et stort aftryk på vores ressourcer og miljø.
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Asmildkloster Landbrugsskole er blevet en del af netværket af
UNESCO Verdensmålsskoler. Formålet med at holde en temadag for skolens undervisere er at igangsætte det arbejde og
klæde underviserne på i forhold til de 17 verdensmål. Samtidig
ønsker vi at bruge dagen til at inspirere underviserne til at
inddrage målene i deres undervisning, så vi har en fast plan for,
hvor og hvordan målene indgår i de enkelte fag. FN17 Business
Center har hjulpet med at planlægge og facilitere dagen.

ØKONOMISK
REDYGTIGHE
Æ
B
D

MÅLET MED INDSATSEN

PROCESSEN

Vi tilrettelagde indsatsen trinvist, således:
1. Vi har som skole udvalgt nogle af de 17 verdensmål og delmål, som vi strategisk fokuserer på.
2. Vi kontaktede FN17 Business Center og tilrettelagde temadagen sammen med dem ud fra
spørgsmålene:
UNESCO Verdensmålsskoler – hvad er det og hvordan gør vi?
FN’s 17 mål – hvad er det og hvad kan vi bruge det til?
3. FN17 Business Center faciliterer selve temadagen, som bestod af oplæg fra FN17 Business
Center, Skolens ledelse og en repræsentant fra UNESCO’s ungeambassadører. Derudover
gruppearbejde i faggrupperne, hvor fokus var på implementering af målene ind i fagene.
4. På efterfølgende lærermøder og faggruppemøder bliver emnet vendt.

·
·
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SKOLENS
TIPS
Temadagen varer én dag, men
selve indsatsen
er kontinuerlig.
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BÆREDYGTIGE UDVIKLINGSPROJEKTER

BÆREDYGTIGE
UDVIKLINGSPROJEKTER
På de følgende sider finder I en varm håndfuld skabeloner, der er brugbare til at
tone undervisning og aktiviteter med i en mere bæredygtig retning.
Bliv inspireret af forslagene til en bæredygtig GF1. Gå ombord i Bæredygtighedsspørgsmålene i en proces, hvor I tjekker af, om I har været hele vejen rundt om
indholdet socialt, økonomisk og grønt.
Lærerens planlægningsredskab kan hjælpe med at kombinere fagmål med
verdensmål og giver et eksempel på, hvordan man kan gøre.
Bagest finder I et Danmarkskort, der viser om der er UNESCO designationer,
som museer og naturparker, i jeres region. Kontaktlisten giver jer mulighed for at
få nemt fat i kontaktpersoner på verdensmålsskoler i jeres region.
Netværket vil snart have hundrede verdensmålsskoler med samme udfordringer og ambitioner som jer. Men i hele verden er der tusindvis af UNESCO-skoler at
mødes med, som også ønsker grøn omstilling og har mangel på faglærte.
Ungdomsbyen driver netværkene sammen med udvalgte koordinatorer fra
UNESCO skoler ude i landet. Vi inviterer til netværksmøder og Global Camps med
udenlandske skoler. Der er også en Regionsstafet, som man kan hoppe på. Find
dette katalogs redskaber og artikler digitalt på Unesco-asp.dk. •
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BÆREDYGTIGE UDVIKLINGSPROJEKTER

AF DITBARNSFREMTID

Landets skoler har en helt særlig forpligtelse, når det gælder den grønne omstilling
og bæredygtige løsninger, siger Tradium-direktør Lars Michael Madsen.

TRADIUM-DIREKTØR
OPFORDRER TIL

BÆREDYGTIG OMSTILLING

”Som skole er man forpligtet til at være med til at sætte en
dagsorden, når det kommer til den grønne omstilling. For hvis der
er noget, der kan være med til at flytte verden, er det uddannelse.”
Sådan lyder det klare budskab fra Lars Michael Madsen, direktør
for den midtjyske uddannelsesinstitution Tradium.
Med sin udnævnelse til UNESCO Verdensmålsskole tog Tradium
selv sidste år et stort skridt i arbejdet med FN’s verdensmål –
og Lars Michael Madsen håber nu på at kunne bidrage til en
sneboldeffekt, der kan få endnu flere uddannelsessteder til at
hoppe med på vognen. ”Nogle vil måske sige, at de ikke har råd
eller tid, men det handler om at prioritere. Man kan godt blive
lidt ydmyg og tænke, at det her er et for stort og uoverskueligt
område at tage fat på. Det var i hvert fald den følelse, jeg selv
stod med, da vi var på tærsklen til at tage beslutningen om at gå
ind i det her. Men hvis jeg skal give et godt råd, er det, at man skal
lægge sin ydmyghed til side”, siger han og tilføjer:
”Det starter hos den enkelte, og man kan gøre en forskel,
hvis man gør en indsats – hvad enten det så er som person,
uddannelsesinstitution, kommune, region eller land. Vi vil gerne
være med til at skubbe nogle snebolde i gang. Nogle af dem
bliver måske små eller smelter, men så er der forhåbentlig andre,
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der bliver store og ender som flotte snemænd”. Tradium tager
eksempelvis allerede konkret udgangspunkt i verdensmålene,
når der lige nu pågår udvikling af forløb omkring bæredygtigt
byggeri på erhvervsuddannelserne, for eksempel bæredygtighed
og ressourceoptimering på tømrer- og elektrikeruddannelserne.
FAGLÆRTE KAN GØRE EN STOR FORSKEL
Den grønne tænketank CONCITO har udgivet en rapport, der viser, at faglærte fylder 45 procent af arbejdsstyrken i den grønne
sektor. Der er dermed ingen tvivl om, at byggebranchen også
spiller en nøglerolle i forhold til den grønne omstilling.
Lars Michael Madsen uddyber, at de faglærte – og dermed
erhvervsuddannelserne – har særligt gode forudsætninger
for at gøre en forskel på klimafronten. ”Der er brug for nye
opfindelser, hvis vi skal løse nogle af de udfordringer, der er på
den store klimadagsorden. Her spiller erhvervsuddannelserne en
nøglerolle, fordi det tætte samspil mellem praksis og teori gør
innovationsevne og opfindsomhed til en del af vores DNA”, siger
han og fortsætter: ”En bæredygtig tankegang passer som fod i
hose med det at gå på en erhvervsskole, fordi koblingen mellem
teori og praksis giver gode muligheder for at omsætte de store
Ungdomsbyen
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SOM SKOLE ER MAN FORPLIGTET
TIL AT VÆRE MED TIL AT SÆTTE
EN DAGSORDEN, NÅR DET
KOMMER TIL DEN GRØNNE
OMSTILLING. FOR HVIS DER ER
NOGET, DER KAN VÆRE MED
TIL AT FLYTTE VERDEN, ER DET
UDDANNELSE

EN BÆREDYGTIG TANKEGANG
PASSER SOM FOD I HOSE MED DET
AT GÅ PÅ EN ERHVERVSSKOLE, FORDI
KOBLINGEN MELLEM TEORI OG
PRAKSIS GIVER GODE MULIGHEDER
FOR AT OMSÆTTE DE STORE
TANKER OM BÆREDYGTIGHED,
KLIMA OG VERDENSMÅL TIL NOGET
HELT LAVPRAKTISK

tanker om bæredygtighed, klima og verdensmål til noget helt
lavpraktisk. Nærmest uanset hvilken erhvervsuddannelse man
vælger, kommer man til at indgå i en større mening”.
PARTNERSKAB FOR HANDLING I DET MIDTJYSKE
Erhvervs- og verdensmålsskolerne Tradium, Learnmark og
Merchantec er indgået i det fælles projekt ”Fra lokal til global - udvikling af bæredygtighedsdidaktik på tværs” støttet af
uddannelsespuljemidler fra Region Midt. Ungdomsbyen er med
i projektet, der fra 2020-23 skal understøtte etableringen af et
stærk netværk- og videnssamarbejde mellem de tre erhvervsUngdomsbyen

og gymnasieskoler i forhold til det konkrete arbejde med bæredygtighed i uddannelserne. Ambitionen er at involvere elever
og undervisere via udviklingsgrupper og workshops faciliteret
af Ungdomsbyen om konkrete læringsprocesser, webinarer og
andre relevante udviklingsfora. De tre erhvervsskoler vil også
deltage i UNESCO’s globale camps samt netværks- og årsmøder i FN-byen. Alt sammen for at give eleverne et bæredygtigt
mindset og tone fagene i en mere bæredygtig retning ud fra en
gensidigt befrugtet bæredygtighedsdidaktik, der er udviklet i
fællesskab i det midtjyske. •
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AF AF FLEMMING OLSEN, EKSTERN PÆDAGOGISK KONSULENT,
UNGDOMSBYEN

På uddannelsen NEXT Uddannelse København inkluderer man eleverne
i styregruppen for et pilotprojekt på tømreruddannelsen. Projektet skal
imødekomme lærlingenes efterspørgsel på at blive en del af den bæredygtig
udvikling. Indsatsen “Lærlinge for bæredygtighed” skaber samtidig et begreb
“en bæredygtig lærling”, som har vist sig, at motivere nye typer elever til at
vælge træfagene til. Elevinddragelsen bryder med uhensigtsmæssige normer
og påvirket skolens kultur og omverden positivt.

LÆRLINGE

FOR BÆREDYGTIGHED
MÅL OG RESULTATER FOR INDSATSEN
På NEXT summer det af engagement og samarbejde, når faglærere og elever udveksler muligheder for bæredygtige løsninger
i træfagene.
Det hele startede med projektet “Lærlinge for bæredygtighed”, der tog afsæt i flere års efterspørgsel hos tømrerlærlinge
på at være en del af den bæredygtige udvikling. Pilotprojektet
har vist, hvordan undervisning kan løfte sig fra viden om til konkret at arbejde med bæredygtighed. Målet er, at tømrerlærlinge
fagligt opnår kompetent bæredygtig handlekraft. Ungdomsbyen samarbejder også med NEXT om pilotprojektet. Her fortæller
David Rangan, faglærer og bæredygtighedskoordinator på
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tømreruddannelsen, og to elever Sine Pejs og Julie Jensen om
erfaringerne fra projektet Lærlinge for bæredygtighed.
DAVID RANGAN FORTÆLLER:
“Vi har flere forskellige erfaringer, der peger på, at en udvikling
af undervisning med bæredygtighed på tømreruddannelsen
forandrer kulturen. Tonen, værdierne og elevgruppen forandrer
sig i en bredere og mere rummelig retning. Ligeledes har vi
eksempler på, at udviklingen spreder sig hos mestre, bygherrer,
interesseorganisationer og trælasthandler, så der opstår øget
bevidsthed og efterspørgsel. Lærlingene har i dette projekt
fungeret som både forandringsagenter og ambassadører”. 
Ungdomsbyen
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JEG SYNES, DET ER UTROLIG
VIGTIGT, AT MAN SOM
KOMMENDE TØMRER HAR
VIDEN OM BÆREDYGTIGE
BYGGEMATERIALER, FOR
BYGGEBRANCHEN ER EN
AF DE HELT STORE CO2UDLEDERE

På tømrernes hovedforløb har elever og faglærere været
igennem 9 workshop med relevant viden indenfor bæredygtige
træfag, som er blevet forankret i den praksisfaglige undervisning på NEXT. Workshoppene har været både for lærlinge og
faglærere samtidigt. Interessenter, som det lokale uddannelsesudvalg, Ungdomsbyen, NGO’er og grønne tænketanke har
deltaget. Denne tilgang har skabt drivkraft, ejerskab og meget
anvendelig faglig viden, som lettere har kunnet forankre sig hos
både faglærere og elever. David Rangan siger: “Vi har erfaret, at
bæredygtig udvikling er noget, som vi gør sammen. Workshoppene har fokuseret på at formidle anvendelig fagfaglige viden
om bæredygtighed, handle på det og samtidigt reflektere over,
hvilke globale problemstillinger handlingerne bidrager til løsninger på. Vi kalder det 'Lær lokalt – tænk globalt'.”
LÆRERENS PROFESSIONELLE FRIVILLIGHED
Elever og lærere har frit kunne vælge mulige grader af deltagelse i projektet. Det giver mindre præstationsangst, mere lyst
og motivation, og dermed større drivkraft til projektet. David
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kalder det “professionel frivillighed” hos faglærerne.
Alle lærlinge har haft mulighed for at lære bæredygtige
byggemetoder at kende. På hvert hovedforløb har 2-6 lærlinge
opkvalificeret deres bæredygtige byggemetoder på et specialiseret niveau. De har fx lært at bygge hovedforløbets normalt
komplicerede bygningskonstruktioner med bæredygtige byggemetoder.
Derudover har alle skulle relatere deres fags organisering
til den danske arbejdsmarkedsmodel. De har lært om skattesystem, velfærdsmodel, arbejdsmiljølovgivning og virksomhedsformer i et bæredygtighedsperspektiv.
IDENTITET SOM UNDERSØGENDE, BÆREDYGTIG LÆRLING
SKABER MENING OG MOTIVATION
Flere elever og lærere oplever i disse dage, at fokus på FN’s
verdensmål for bæredygtig udvikling øger rekrutteringen til
uddannelsen. Muligheden for specialisering i bæredygtighed
på tømreruddannelsen på NEXT gjorde i hvert fald, at Sine Pejs
valgte at skifte erhvervsskole efter grundforløbet.
Ungdomsbyen
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Sine fortæller: “Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man som
kommende tømrer har viden om bæredygtige byggematerialer, for byggebranchen er en af de helt store CO2-udledere. På
grundforløbet på den første skole, som jeg gik på, beskæftigede
vi os kun med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i et
enkelt dobbelt modul. Da jeg hørte om projektet “Træfagene for
bæredygtighed”, valgte jeg derfor at skifte erhvervsskole.
Det gjorde en kæmpe forskel. Undervisningen skiftede karakter fra at beskæftige sig med bæredygtighed som et ad on, til at
bæredygtighed blev integreret helt konkret i de konstruktionsopgaver, som vi byggede på skolen.
Jeg oplever en stor kvalitet i undervisningen, når der er en
undersøgende tilgang. Det højner kvaliteten, når man selv skal
finde ud af, hvilke løsninger der er bæredygtige. Vi designer
også, så det praktiske håndværk bliver en mere kreativ proces.
Vi er få kvinder på uddannelsen, ja jeg har faktisk været den
eneste på de skoleforløb, jeg har gået på indtil nu. Men jeg oplever, at flere – ikke mindst kvindelige voksenelever – motiveres
til at søge en uddannelse med fokus på bæredygtighed.
Som eneste kvinde på holdene har jeg oplevet en større
ligeværdighed mellem kønnene, når vi har en mere undersøgende tilgang. Der er ikke de samme stereotype-forventninger
til kønnet. Det gør socialiseringsprocessen på de enkelte hold
lettere”, slutter Sine.
REEL INDDRAGELSE AF ELEVER UDVIKLER SKOLEKULTUREN
Pilotprojektet blev startet på initiativ af en gruppe lærlinge,
der ønskede et større fokus på bæredygtigt byggeri i deres
uddannelse. Derfor var det også naturligt, at de blev inddraget i
projektets styregruppe fra start, fortæller faglærer og bæredygtighedskoordinator på uddannelsen, David Rangan.
En af de unge fra projektets styregruppe, Julie Jensen, er nu
udlært tømrer og hun fortæller:
“Jeg nåede desværre kun i begrænset omfang selv at deltage i projektet, da jeg allerede var nået til 4. skoleforløb i min
uddannelse, da det startede. Men jeg så, hvordan en gruppe af
lærlinge på skoleforløb 1 til 3 undersøgte, hvordan de kunne
bygge deres konstruktioner mere bæredygtigt. Da jeg blev
opfordret til at gå ind i styregruppen, valgte jeg at sige ja, og var
med indtil afslutningen på min uddannelse”.
Julie fortsætter: “Jeg oplevede, at projektet forandrede
studiemiljøet. Vi skulle sammen med undervisere og eksperter
undersøge, hvordan tag- og vægkonstruktioner kunne bygges
af bæredygtige materialer. Førhen skulle vi bare rekonstruere
efter nogle tegninger og beskrivelser, og der var underviseren
Ungdomsbyen

eksperten. Nu var vi mere lige, når vi undersøgte problemerne
sammen. Vi skulle tænke kritisk. Projektet var også med til at
forandre undervisningsmiljøet på andre måder. Kulturen ændrede sig. Jeg oplevede førhen, at værkstedsmiljøet var præget
af en dårlig tone og sexistiske og racistiske kommentarer, uden
at der blev grebet ind. Det var en del af kulturen før, men det
ændrede sig i projektet. I projektet oplevede jeg, at den åbenhed og lydhørhed, som uddannelses- og projektledelsen viste i
forhold til elevinddragelse, gjorde det lettere at sætte oplevede
problemstillinger på skolen på dagsordenen. Viljen til at lytte og
inddrage eleverne i styregruppen, gjorde det muligt at sætte
fokus på nye problemstillinger”.
PRAKTIKPLADSENS STORE BETYDNING
Praktikpladsen gjorde dog den helt store forskel for Julie.
“Jeg var i praktik hos Logik & CO. og her var vi mange lærlinge og ikke mindst flere kvinder end normalt. Lærlingene var
interesserede i at bygge bæredygtigt, ikke mindst kvinderne. Ja,
det at bygge bæredygtigt rekrutterede kvinder”, fortæller Julie.
Professionelt arbejder hun nu med at etablere en underafdeling
af Logik & CO på Sydfyn sammen med to andre tømrere.
Det, at blive inddraget i udviklingen af nye undervisningsformer og forholde sig kritisk til kulturen inden for byggebranchen,
har givet Julie mod på og kompetence til at drive netværk og
virksomhed med fokus på bæredygtighed.
SÆRLIGT CERTIFIKAT I BÆREDYGTIGT BYGGERI
NEXT arbejder på, at udlærte tømrersvende i 2024 kan fremvise
certifikat i bæredygtigt byggeri.
Ungdomsbyen og NEXT samarbejder om erhvervsforløb, som
skaber bæredygtig brobygning mellem grund- og erhvervsskoler i 7. klasse.
Flere og flere peger på store potentialer i udvikling af erhvervsskoleområdet. Konkret kompetenceudvikling af bæredygtige håndværksmetoder kan styrke Danmarks deltagelse i den
bæredygtige omstilling og samtidig gøre erhvervsskoleuddannelserne mere attraktive, som uddannelsesvalg.
Læs mere i FN’s resolution, UNESCO Danmarks strategi og
i undersøgelsen “(Ud)dannet til bæredygtighed” i samarbejde
med DEG, som ligger på Unesco-asp.dk •
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Bæredygtighedsspørgsmålene udgør sammen med proceshjulet et proces
værktøj, som du kan bruge til at gøre dine eksisterende eller nye aktiviteter
mere bæredygtige. Brug det i din egen praksis og helst med andre. For når vi
handler sammen, bliver resultatet bedre.

BÆREDYGTIGHEDSSPØRGSMÅLENE

– GØR AKTIVITETER MERE
BÆREDYGTIGE
På de følgende sider har vi formuleret bæredygtighedsdimensionerne som en række praksisnære spørgsmål til uddannelsesog læringsaktiviteter.
Besvar bæredygtighedsspørgsmålene og brug dem til at
justere jeres aktiviteter, så de bliver mere bæredygtige.
Bæredygtighedsspørgsmålene viser sammen med proceshjulet, hvordan verdensmålene hænger sammen, og hvordan
de enkelte verdensmål har både sociale, økonomiske og grønne
dimensioner. Noget man nemt kommer til at overse.

Træn dit bæredygtige mindset: Følg processen, brug spørgsmålene og gør dine uddannelses- og læringsaktiviteter mere
bæredygtige. •

PROCESSEN
 ælg en undervisnings- eller
V
uddannelsesaktivitet
Find nogen at samarbejde med
Juster aktiviteten med bæredygtighedsspørgsmålene (se følgende sider)
Prøv det af i virkeligheden

EKSEMPEL PÅ PROCES:
1. Jeg vil arbejde med intro-modul om skolens codex på GF1
2. Jeg samarbejder med skolens hovedfagslærere
3. Vi prøver at arbejde med bæredygtighedsspørgsmålet “Sørger vi for bred
repræsentation i vores billedmaterialer?”
4. Vores team gennemgår powerpoint og oplæg for at finde stereotype
billeder, som eksempelvis mandlige murere og kvindelige SOSU-assistenter.
Dem udskifter vi med billeder, der repræsenterer diversitet og inklusion.
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Læs flere eksempler på spørgsmål
på de følgende sider
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BÆREDYGTIGHEDS
SPØRGSMÅL – vejledende
Her er nogle spørgsmål, som I kan justere undervisning og
arrangementer med. I kan bruge det med proceshjulet.
Spørgsmålene vil afdække om aktiviteterne er økonomisk
og socialt bæredygtige og tager hensyn til miljø og klima.
Kan I svare positivt, så er i godt i gang med at bidrage til FN’s
verdensmål. Ellers skal I ændre spor. Ofte må I prioritere mellem
dimensionerne indenfor de rammer, I har her og nu. Det giver

anledning til refleksion og dannelse af holdninger og viden om,
hvad I bør ændre, for at vi kommer i mål i 2030. Måske har I
gode spørgsmål selv?
FN’s 17 verdensmål kræver at hele samfundet handler på at
skabe en mere bæredygtig verden. •

SOCIAL BÆREDYGTIGHED
SPØRGSMÅL

UDDYBNING OG EKSEMPLER

VERDENSMÅLS
DELMÅL

Er vores eget sprogbrug inkluderende?

4.5.
Forstærker vores sprogbrug stereotyper eller giver det
udfoldelsesrum til at udtrykke sig på forskellige måder?
Bruger vi vendinger der forstærker kønsstereotyper
så som ”pigefnidder”, ”tøsedrenge”, ”pigefornærmet”,
”du kaster som en pige”, “jeg skal lige bruge de stærke
drenge”, ”mandeinfluenza”, være “rigtige mænd”? (Forløb:
Personlig udvikling og branding?)

Bruger vi sprog, der fremmedgør minoriteter,
kulturer eller seksualiteter?

4.5.
Hvordan bruger vi jokes i undervisningen/overfor vores
elever? Er der nogen, der kunne blive udstillet eller utilpas 5.1.
ved vores jokes? Er der en gruppe, der vil opleve sig
stemplet på bekostning af en joke, som vi bruger? (Forløb:
Intro og kompetenceafklaring)
Taler vi om de normer der eksisterer, og drøfter vi dem
med vores elever? Anerkender vi, at forskellige privilegier
findes? (Forløb: VFU og praktik)

Sørger vi for bred repræsentation i vores bil
ledmaterialer?
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10.4.
Bruger vi billeder, der repræsenterer diversitet? Er der
for eksempel kun slanke, hvide mennesker i vores slides
og præsentationer eller er der også minoritetsgrupper i
arbejdstøj? Repræsenterer vores billedmateriale et åbent
syn på køn, farve, familieformer, kropstyper (Forløb: Intro
og kompetenceafklaring)
Ungdomsbyen
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Sørger vi for bred repræsentation i de eksper
ter, som eleverne møder?

4.4.
Er der diversitet i vores personlige referencer, oplægs5.c.
holdere, materialeforfattere? Bruger vi kun mænd som
oplægsholdere på værkstedet? Bruger vi kun kvinder som
oplægsholder på SOSU?

Er vores fysiske klasserum tilgængeligt?

Er vores undervisningslokaler tilgængelige for mennesker 4.3. 4.5.
med funktionsnedsættelser så som nedsat syn, nedsat
hørelse eller kørestol? Kan alle finde og bruge materialer?

T
1
.
A K TIVITE

8.8.
8.6.

Tager vi aktivt stilling til, hvordan læringsrum
met påvirker alle vores elever?

Føler vores elever sig inviteret ind i klassen? Er der
nedsættende og/eller seksualiserende billeder, graffiti,
tegninger?

Arbejder vi aktivt med sundhed og trivsel i
vores undervisning?

Sørger vi eksempelvis for, at der er fysiske aktiviteter? Hjæl- 3.4.
per vi vores elever til samarbejde og gruppedannelse?

Husker vi det globale udsyn?

Er der for eksempel også eksempler fra Sverige, Tanzania
eller andre steder i forhold til det, som vi arbejder med
lige nu? Hvilke teknikker bruger de mon der?

4.7.
4.7.

Forbereder vi vores elever på, at normer og kulturer kan
være forskellige på arbejdspladser i Danmark og på internationale arbejdspladser?
Bidrager vi til det aktive medborgerskab hos
vores elever?

12.8.
Hvor tit husker vi egentlig at koble vores undervisning
op på noget, der foregår lokalt? Når vi bygger et legehus,
kunne det så være til den lokale børnehave? Når vi træner
negleteknik, kunne det så være på det lokale ældrecenter?
(Forløb: Min drømmevirksomhed)

Bidrager vi til at træne den demokratiske mu
skel hos vores elever?

Giver vi mulighed for elevinvolvering i vores undervisning? Hvis vi eksempelvis har teknologi-tema, er der så
nogle af vores elever, der har en stor viden eller særlige
færdigheder på området? Har vi overvejet, hvordan det
kan sættes i spil i vores tilrettelæggelse af undervisningen?

16.7.

Er vi opmærksom på at fremme trivsel og
selvbestemmelse hos vores elever i forhold til
hjemmearbejde og projekter?

Husker vi eksempelvis at tage højde for, at nogle elever
arbejder om aftenen eller i weekend og derfor ikke nødvendigvis kan smide alt for at få en opgave klar med kort
deadline?

10.3.

Bidrager vi til, at mange typer elever bliver
givet deltagelsesmuligheder?

Er vi eksempelvis opmærksom på, at vores elever lærer
gennem mange sanser? Overvejer vi, hvordan vi differentierer både i sværhedsgrader og i opgavetyper?

10.2

Ungdomsbyen
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ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED
SPØRGSMÅL
Kan vi planlægge undervisningen (eller dele af
vores undervisning) efter et cirkulært økono
misk mindset?

UDDYBNING/EKSEMPLER

VERDENSMÅLS
DELMÅL

17.17.
Kan vi for eksempel lave en lokal forsyningskæde
på skolen og i lokalsamfundet, der bidrager med
materialer og aftager affald? Kan vi involvere kollegaer og/eller andre interessenter i det?

Stiller vi krav til vores elever omkring diversi
tet i deres økonomiske overvejelser om eksem
pelvis en virksomhedscase?

12.6.

Bruger vi andre eksempler på brug af resurser
på bundlinjen end indtjening (trivsel, forbrug
af energi, indflydelse på lokalmiljø)?

12.6.

Måler vi også på trivsel og menneskelige ressourIntroducerer vi alternative økonomiformer,
som eksempelvis deleøkonomi, genanvendelse, cer?
genbrug eller den grønne bundlinje?

8.4.

Viser vi eksempler på, hvordan virksomheder
ændrer kultur på baggrund af ændret forbru
geradfærd?

12.6.
12.8.

Viser vi moderne og visionære eksempler på
modeller, virksomheder og succesparametre
eller bruger vi mest de konventionelle?

8.4.

Lader vi vores elever selv opleve nye måder at
tænke økonomi på?

4.4.

Er vi opmærksom på at præsentere forskellige
virksomhedsformer for vores elever?

Præsenterer vi eksempelvis kooperative virksomheder, andelsvirksomheder, foreningsdrevet
virksomheder?

17.17.

Er vi opmærksom på, at aktiviteter i vores un
dervisning bliver til gavn for lokalområdet?

Viser vi, hvordan jobfunktioner/virksomheder kan
gøre nytte for et lokalsamfund gennem eksempelvis sin CSR-politik?

11.6.

Overvejer vi, hvordan vi bedst bruger de res
sourcer, der er til stede allerede?

4.4.

Bidrager vores undervisning til, at eleverne op For eksempel ved at passe på materialerne og de
lever, at de kan være med til at styrke skolens fysiske rammer så som toiletter, lys, forbrug af
vand, rengøring osv.
økonomi?

13.3.
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KLIMA/MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
SPØRGSMÅL

UDDYBNING/EKSEMPEL

VERDENSMÅLS DELMÅL

Tager vi løbende og tilbagevendende stilling til
grøn omstilling eller grønne muligheder? Både
i undervisningen og i skolens drift?

13.3.

Er det en integreret del af alle forløb, at vores
elever undersøger materialers klimaaftryk?

12.7.
4.7.

Giver vi vores elever redskaber til selv at finde
svar på deres bæredygtighedsrelaterede
spørgsmål?

Hvorfor kan denne træsort holde mere CO2
end X? I har som undervisere en aftale med
FLCdanmark, hvor I kan ringe og få svar

Tager vi stilling til materialevalg og forbrug i
vores undervisning?
Har vi mulighed for affaldssortering i lærings
rummet?

4.7.

12.7
11.6.
Kan vi sortere i papir, plastik, restaffald, bio
og måske endnu mere?

12.5

Slukker vi lys, elektronik og varme, når vi forla
der lokalet?

12.2.

Giver vi mulighed for, at eleverne kan gen
bruge og/eller upcycle de materialer, som de
bruger i undervisningen?

12.2.
12.5.

Hvor meget papir bruger vi egentlig i undervis
ningen?

12.2.

Kan vi lave en aftale med lokale leverandører
omkring materialer?

17.17.

Når vi møder udfordringer ift. materialebrug
og opbevaring, udfordrer vi så de strukturelle
foranstaltninger, der gør det svært?

12.7.
16.6.

Præsenterer vi vores elever for alternative
energikilder, metoder og løsninger i vores
undervisning?

7.2.

Inddrager vi vores elever i valg af materialer?
Ved de måske noget, som vi ikke ved?

4.7.

Hvordan arbejder vi med dataforbrug?

16.10.
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AF CECILIA LEBOEUF, EKSTERN PÆDAGOGISK
KONSULENT, UNGDOMSBYEN

Lærerens planlægningsredskab til erhvervsfaglighed med bæredygtig dannelse
i undervisningen

LÆRERENS

PLANLÆGNINGSREDSKAB
Som Verdensmålsskole vil vi uddanne og danne elever til at forholde sig til deres fag igennem de tre bæredygtighedsdimensioner;
Grøn omstilling, Social og Økonomisk bæredygtighed.
Undervisningens formål er altid forbundet med mestring og
bygger på en undersøgende tilgang til læring. Som elevernes
kompetencer vokser, bliver de i stand til at arbejde med opgaver,
der bliver mere komplekse.
Skabelonen (1) kan bruges af læreren til at planlægge nye og

tilpasse eksisterende undervisningsforløb, som kombinerer uddannelsens faglige elementer med verdensmålene.
Tjeklisten (2) kan bruges af læreren til at sætte tanker i gang
hos denne, når opgavernes indhold planlægges og evalueres.
Spørgsmålene hjælper læreren til at vinkle sin undervisning i
en bæredygtig retning, igennem de tre bæredygtighedsdimensioner. •

BÆREDYGTIG ORGANISERING

SKABELON

TJEK
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Skabelon til erhvervsfaglighed med bæredygtig dannelse i undervisningen
EMNE

INDSÆT EMNE

INDSÆT VERDENSMÅL OG
DELMÅL

Med udgangspunkt i LUP, bekendt
gørelser mm. vælges lektionens emne.
Hvilke(t) verdens og delmål passer til
emnet, med udgangspunkt i, hvad faget
aktivt kan påvirke.

TILFØJ DE FAGLIGE MÅLPINDE FRA LUP OG BEKENDTGØRELSER MV.:

Indsæt de faglige mål fra LUP, bekendt
gørelser mm. som du sædvanligvis ville
arbejde ud fra.

Udvid/supplér de eksisterende målpin
de med elementer fra de 3 bæredygtighedsdimensioner, som komplimen
terer fagets tekniskfaglige indhold.

Udvid målpindene, så de kommer ind
på dit/dine udvalgte verdensmål og
delmål.

• Viden – hvad skal eleverne opnå af
viden?
• Færdigheder – hvad skal eleven
kunne udføre?
• Holdninger – hvilke holdninger skal
eleven arbejde med?

EMNE


ØKONOMI

SOCIAL

GRØN
OMSTILLING



Dimensionerne fylder ikke altid lige
meget. Brug gerne tjeklisten som inspi
ration til din forberedelse.

OPGAVEN
Indholdet skal være med til at motivere
eleverne. Opgavetypen og lærerstyring
bestemmes af elevernes kompetence
niveau.
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BESKRIV, HVORDAN DU OVERSÆTTER MÅLPINDENE TIL ELEVENS
LÆRING:
Invitér til handling f.eks. igennem;
• Opgaver: færdighedstræning, især til nye kompetenceområder
• Cases: lidt mere komplekse opgaver med virkelighedsnære problemstillinger
• Projekter: Mere komplekse problemstillinger og mestring

HOLDNINGER TIL
BÆREDYGTIGHED

UDVIKLING AF HOLDNINGER GENNEM FEEDBACK MED FOKUS PÅ
DE 3 BÆREDYGTIGHEDSDIMENSIONER:

Vi udvikler elevernes holdninger gennem
perspektivering og ved at sætte fokus på
bæredygtighedsdimensionerne.

F.eks. løbende mundtlige dialoger under/som afslutning af forløbet og/eller feedback
på skriftlige opgaver.

Eleverne inviteres til at tage stilling til,
hvordan deres projekt/opgave forhol
der sig til de 3 dimensioner.
Læreren kan gå i dialog med eleverne,
samt vurdere og evaluere elevopgaver
ud fra samme princip.

DYGT
IG

ring a

KOMBINATIONSMÅL

Vi vil sætte gang i en bevidstgørende
proces omkring, hvordan de 3 dimensi
oner spiller sammen. Hvilke udvidede
kompetencer skal eleverne opnå?

BÆRE

GRØN OMSTILLING
Hvilke fordele og
ulemper har det for
miljø, CO2udledning,
biodiversitet og klima?

ØKONOMI OG
RESSOURCER
Hvordan hænger det
sammen økonomisk
og ressourcemæssigt?

SOCIAL
Hvordan påvirker det
mennesker individu
elt og i fællesskaber?
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SKABELON
Skabelon til erhvervsfaglighed med bæredygtig dannelse i undervisningen
EMNE

INDSÆT EMNE

INDSÆT VERDENSMÅL OG
DELMÅL

Med udgangspunkt i LUP, bekendt
gørelser mm. vælges lektionens emne.
Hvilke(t) verdens- og delmål passer til
emnet, med udgangspunkt i, hvad faget
aktivt kan påvirke.

KOMBINATIONSMÅL

TILFØJ DE FAGLIGE MÅLPINDE FRA LUP OG BEKENDTGØRELSER MV.:

Indsæt de faglige mål fra LUP, bekendtgørelser mm. som du sædvanligvis ville
arbejde ud fra.

Udvid/supplér de eksisterende målpinde med elementer fra de 3 bæredygtighedsdimensioner, som komplimenterer fagets tekniskfaglige indhold.

Vi vil sætte gang i en bevidstgørende
proces omkring, hvordan de 3 dimensioner spiller sammen. Hvilke udvidede
kompetencer skal eleverne opnå?
Udvid målpindene, så de kommer ind
på dit/dine udvalgte verdensmål og
delmål.

• Viden – hvad skal eleverne opnå af
viden?
• Færdigheder – hvad skal eleven
kunne udføre?
• Holdninger – hvilke holdninger skal
eleven arbejde med?

EMNE


ØKONOMI

SOCIAL

GRØN
OMSTILLING



Dimensionerne fylder ikke altid lige
meget. Brug gerne tjeklisten som inspiration til din forberedelse.

OPGAVEN
Indholdet skal være med til at motivere
eleverne. Opgavetypen og lærerstyring
bestemmes af elevernes kompetenceniveau.

Invitér til handling f.eks. igennem;
• Opgaver: færdighedstræning, især til nye kompetenceområder
• Cases: lidt mere komplekse opgaver med virkelighedsnære problemstillinger
• Projekter: Mere komplekse problemstillinger og mestring

HOLDNINGER TIL
BÆREDYGTIGHED

UDVIKLING AF HOLDNINGER GENNEM FEEDBACK MED FOKUS PÅ
DE 3 BÆREDYGTIGHEDSDIMENSIONER:

Vi udvikler elevernes holdninger gennem
perspektivering og ved at sætte fokus på
bæredygtighedsdimensionerne.

F.eks. løbende mundtlige dialoger under/som afslutning af forløbet og/eller feedback
på skriftlige opgaver.

Eleverne inviteres til at tage stilling til,
hvordan deres projekt/opgave forholder sig til de 3 dimensioner.
Læreren kan gå i dialog med eleverne,
samt vurdere og evaluere elevopgaver
ud fra samme princip.
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BESKRIV, HVORDAN DU OVERSÆTTER MÅLPINDENE TIL ELEVENS
LÆRING:

GRØN OMSTILLING
Hvilke fordele og
ulemper har det for
miljø, CO2-udledning,
biodiversitet og klima?

ØKONOMI OG
RESSOURCER
Hvordan hænger det
sammen økonomisk
og ressourcemæssigt?

SOCIAL
Hvordan påvirker det
mennesker individuelt og i fællesskaber?

Ungdomsbyen

BÆREDYGTIG ORGANISERING

TJEKLISTE
Lærerens tjekliste til forberedelse og evaluering af undervisning med
de bæredygtige dimensioner
Når eleverne beskæftiger sig med et nyt
kompetenceområde, vil undervisningens
omdrejningspunkt ofte være omkring
fagets metoder, materialer og processer. Som eleverne opnår de nødvendige
faglige kompetencer, kan der introduceres
mere frie opgaveformer, såsom cases og
problemstillinger, der ligner elevernes professionelle virkelighed. I det bæredygtige

DIMENSION

undervisningsforløb, sættes der lige stor
fokus på fagets kompetencemål, metoder,
materialer og processer som på inkorporering af nye bæredygtige elementer.
Gennem de konkrete bæredygtige
handlinger og dialogerne om dem undervejs, imødekommer undervisningen
samfundets stigende efterspørgsel på
bæredygtige løsninger. Tjeklisten hjælper

GRØN OMSTILLING

med at huske en på dette i undervisningen
og have for øje, hvilke dimensioner man
konkret bidrager til. Er det CO2-udledning,
social ulighed, eller genanvendelse af ressourcer, man vil vægte – eller det hele på
én gang, fordi det faktisk hænger sammen
i mål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk
Vækst?

ØKONOMI

SOCIAL

Alle tre dimensioner kan bruges til at inddrage det bæredygtige i undervisningsforløbet.
Det er muligt at vægte én dimension fremfor en anden, alt efter relevans og emne.

MÅL

TRE
SPØRGSMÅL

At opnå indsigt i, viden om, samt
forholde sig til materialer, metoder og processer, der kan bidrage
til den grønne omstilling.

At opnå indsigt i, viden om, samt
forholde sig til og udvælge materialer, metoder og processer, der
er ressourcemæssigt/økonomisk
forsvarlige.

At opnå indsigt i, viden om, samt
forholde sig til og identificere,
hvilken virkning en løsning,
service eller et produkt har på
mennesker.

Hvordan en løsning/produkt
påvirker miljøet /omgivelserne/
klimaet?

Hvordan er løsningens /materialevalgets /metodens holdbarhed
på sigt?

Hvad skal eleverne vide, før de
kan vælge bæredygtige alternative løsninger?

Hvordan sikrer du, at eleverne
stifter bekendtskab med og
forholder sig til materialer/ løsninger/ metoder, der er økonomisk bæredygtige? (f.eks. pris vs.
Holdbarhed/kvalitet, m.m.)

Hvordan sikrer du, at elevprodukter/valg af materialer/ løsninger/
metoder/, egner sig til brugernes
behov på samme niveau eller
bedre end de mindre bæredygtige
løsninger?

Hvilke informationer/ressourcer
har eleverne adgang til, og hvor
kan de finde dem?
(f.eks. eksterne eksperter/erhvervslivet, hjemmesider, databaser, tekniske specifikationer, CO2
omregner, m.m.)

Hvordan er løsningen økonomisk/
ressourcemæssigt forsvarlig?
(f.eks. cirkulær økonomi, arbejdsfordeling, løn, m.m.)

Hvad er brugergruppens behov
mht. elevernes produkter/løsninger? (f.eks. fagfolk/håndværkerne
selv, leverandører af f.eks. værktøj, isolering m.m?)
Hvordan er løsningen/metoden/
produktet socialt forsvarlig?
(f.eks. akkord og nedslidning,
billigere udenlandsk arbejdskraft,
distributionskæder, m.m.)

Overvej, hvilken vægtning din undervisning skal have…

%
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Hvordan balancerer det med cirkulær økonomi, resourcemæssig
og social bæredygtighed?

Hvordan balancerer det med den
grønne omstilling, distributionskæder og social bæredygtighed?

Hvordan balancerer det med den
ressourcemæssige, økonomiske
bæredygtighed og den grønne
omstilling?
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SÅDAN UDFYLDER DU SKABELONEN

Skabelon til erhvervsfaglighed med bæredygtig dannelse i undervisningen
EMNE

Med udgangspunkt i LUP, bekendt
gørelser mm. vælges lektionens emne.
Hvilke(t) verdens- og delmål passer til
emnet, med udgangspunkt i, hvad faget
aktivt kan påvirke.

KOMBINATIONSMÅL
Indsæt de faglige mål fra LUP, bekendtgørelser mm. som du sædvanligvis ville
arbejde ud fra.
Vi vil sætte gang i en bevidstgørende
proces omkring, hvordan de 3 dimensioner spiller sammen. Hvilke udvidede
kompetencer skal eleverne opnå?
Udvid målpindene, så de kommer ind på
dit/dine udvalgte verdensmål og delmål.
Dimensionerne fylder ikke altid lige
meget. Brug gerne tjeklisten som inspiration til din forberedelse.

OPGAVEN
Indholdet skal være med til at motivere
eleverne. Opgavetypen og lærerstyring
bestemmes af elevernes kompetenceniveau.

INDSÆT EMNE
Vurdering af brugt bil

INDSÆT VERDENSMÅL OG
DELMÅL
VM 13 – klimaindsats
Delmål 13.3.1; Antal af lande, der har
integreret modvirkning, tilpasning,
begrænsning af skaderne og tidlig
varsling i læseplaner på både grund-,
mellem- og højuddannelsesniveau.

TILFØJ DE FAGLIGE MÅLPINDE FRA LUP OG BEKENDTGØRELSER MV.:
• E
 leven kan gennemgå samtlige systemer på en bil i forbindelse
med en vurdering af køretøjets tilstand i salgsøjemed. Inklusive
gennemgang af miljømæssige fordele/ulemper ved køretøjet.
• E
 leven kan beregne omkostninger ved en eventuel renovering,
samt miljømæssig forbedring af køretøjet – kan forholde sig til
balancen mellem køretøjets brugervenlighed, fornuftig økonomi
og miljømæssige fordele.
• E
 leven kan anvende sin viden om regler og forskrifter i forbindelse
med køretøjers godkendelse til kørsel på danske nummerplader.
• E
 leven kan foretage en vurdering af samtlige sliddele på køretøjet
med henblik på en skriftlig rapport om driftssikkerhed og sikkerhed i
forhold til lovkrav.
• E
 leven kan foretage udfærdigelse af et overslag over omkostningerne
ved en eventuel renovering.

BESKRIV, HVORDAN DU OVERSÆTTER MÅLPINDENE TIL ELEVENS
LÆRING:
Forløbet baseres på en case, som eleverne får udleveret;
Case:
Ellen Jensen har kontaktet dit værksted. Du og din makker har et mekanikerværksted, men i sælger også brugte biler ved siden af. Ellen har bedt om hjælp til at
vælge en bil til sin 19-årige datter. Det er første gang, at hun selv skal finde en brugt
bil, da hun for nyligt mistede sin mand, som normalt ville stå for den slags, og hun
ved ikke, hvor hun skal starte. Ellen og hendes datter vil gerne sikre sig, at bilen er
nem at betjene, da datteren lige har fået kørekort, og er ny i trafikken. Derudover
er det også vigtigt, da datteren er under uddannelse og ikke har så mange penge,
at hun får den bedste kvalitet, til den bedste pris. Den skal holde til at blive kørt i,
de næste 4-5 år, indtil hun bliver færdig og kommer i arbejde. Ellens datter går også
meget op i, at bilen er så miljøvenlig som muligt, et emne som hun vægter højt, når
hun skal vælge den helt rigtige bil.
Datteren har brug for bilen, da hun har et fritidsjob, som hun skal passe efter skole, og det ligger langt fra offentlig transport. Det er ikke mange km hun skal køre
om dagen. De fleste ture er under 5 km ad gangen, men hun kører måske mellem
30-40 km om ugen. Hun har også nogle praktikperioder, hvor hun skal ud og køre
lidt længere på landevej men ikke så meget bykørsel. Hun kan også godt lide at
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tage på ture ude i landskabet med sin Grand Danois.
Opgavebeskrivelse
Dig og din makker skal nu hjælpe Ellen med at finde den helt rigtige bil til datteren. Udvælg 2-3 muligheder, som hver har deres fordele/ulemper, som I mener
passer til deres ønsker.
Forhold dig til Ellens ønsker samtidig med, at du undersøger nedesntående:
1. Hvad er totalomkostningerne?
2. Er bilen ordentligt vedligeholdt?
3. Hvor driftsikker er bilen?
4. Hvad er bilens historie
5. Hvor bæredygtig er bilen eller hvad kunne man gøre for, at den bliver det?
6. Kom med nogle bud på de økonomiske omkostninger forbundet med de forskellige muligheder.
7. Udregn pris for de forskellige løsnigner.
Ressourcer: Du kan søge efter brugte biler på online salgssider (alternativt samler underviseren et katalog over biler at undersøge og vælge imellem)
F.eks. bilbasen.dk eller bilhandel.dk
Elevprodukt: Du skal nu mødes med Ellen og hendes datter, og præsentere bilen
og de informationer, som i har indhentet. Sælg idéen til dem, og se om de gerne
vil købe den af jer. I skal også udarbejde en rapport, hvor i har samlet informationerne, som Ellen kan tage med sig og overveje.

HOLDNINGER TIL
BÆREDYGTIGHED
Vi udvikler elevernes holdninger
gennem perspektivering
og ved at sætte fokus på
bæredygtighedsdimensionerne.
Eleverne inviteres til at tage stilling
til, hvordan deres projekt/opgave
forholder sig til de 3 dimensioner.
Læreren kan gå i dialog med eleverne,
samt vurdere og evaluere elevopgaver
ud fra samme princip.

UDVIKLING AF HOLDNINGER GENNEM FEEDBACK MED FOKUS PÅ DE
3 BÆREDYGTIGHEDSDIMENSIONER:
Undervejs i forløbet, deltager læreren i elevernes processer, og indgår i dialog
omkring deres overvejelser, stiller åbne spørgsmål, som kan hjælpe dem forholde
sig til emnet set fra de 3 bæredygtighedsdimensioner.
Forslag nr 1: den lange… Ca 45 min

Læreren vurderer jeres oplæg, og gennemlæser + retter/bedømmer rapporten.
Næste gang handler om feedback af resultater, hvor problemstillinger tages op
til fælles drøftelse blandt/mellem grupperne.
Der findes fælles konklusion over de mønstre, vi har observeret gennem de forskellige oplæg og interessante vinkler.
Opsamling af vigtige punkter, som vi har lært af forløbet.
Forslag nr 2: den korte.. Ca. 20 min

Læreren kan bruge oplæg og rapport til at udvælge, hvilken gruppe Ellen har
valgt at købe bil af.
Baseret på en vurdering af elevernes kommunikation, samarbejde, strategier/
nytænkning samt resultater.
Præsentation af resultat begrundes og diskuteres i klassen.
Opsamling af vigtige punkter, som vi har lært af forløbet.
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På baggrund af bekendtgørelsens mål for fagene på GF1
har vi udvalgt relevante verdensmål, der kobler sig til en række
temaer. I denne guide giver vi konkrete idéer til, hvordan man under
de enkelte temaer kan tone sin eksisterende praksis i en bæredygtig retning.

GF1

HVORDAN TONER DU DIN
EKSISTERENDE PRAKSIS?

ERHVERVSINTRO OG
ARBEJDSPLADSKULTUR

Udover følgende spørgsmål findes der også Bæredygtighedsspørgsmålene (side 62-67), som man
kan stille sig selv (eller sin kollega). Disse Bæredygtighedsspørgsmål har til hensigt at bidrage til
refleksion over egen praksis, og underbygge det bæredygtige i måden man tilgår sine elever. For
eksempel: ”Taler jeg på en måde der inkluderer alle elever?” •
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VERDENSMÅL 3,4,5,7,12,13
Eleverne undersøger
Hvordan er holdets egen kultur:
Hvordan taler vi om minoriteter, køn, præstationer, kroppen, indeklima, sundhed?
Hvordan er det på erhvervsuddannelser i andre lande? Eleverne samtaler (for eksempel
gennem Unesco) med unge i andre lande – “hvordan er arbejdspladskulturen hos jer?”
Hvordan arbejder man med bæredygtighed i de forskellige fag de møder gennem GF1 ?
Hvad sker der lige for “kvindefag” og “mandefag” og hvorfor “kønner” vi fagene?
Hvilke retningslinjer, politikker og certificeringer har de relevante fagforeninger for
trivsel på arbejdspladsen? For eksempel materialer hos 3F/ligestilling
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VERDENSMÅL 11,13,14,15
Eleverne undersøger
• H
 vor kommer de materialer og
produkter vi bruger i undervisningen
fra?
• Hvilke aftryk sætter de?
• Hvilke alternativer findes der?
• Hvor bliver det af når vi er færdige
med brug?
• Hvordan kan de genanvendes?

GRUNDFAG

PRODUKTER
OG MATERIALER

VERDENSMÅL 4,10, 17
Introducér alternativer
• E
 tabler kontakt og samarbejde
med EUD-elever i andre lande og
lad eleverne løse givne opgaver
på tværs af nationaliteter.
• Introducér andre bundlinjer end
indtjening som for eksempel
trivsel eller forbrug.
• Fokusér på elevernes studievaner.
Har de lige adgang til udstyr,
lektiehjælp, rolige omgivelser
work-life balance.

PRAKTIKPLADSSØGNING
VERDENSMÅL 7,9,10,11,14,15
Eleverne undersøger
• A
 rbejder virksomheden med grøn omstilling eller verdensmål?
• Har virksomheden en CSR-strategi?
• Hvordan er praktikstedets politik for inklusion og trivsel på arbejdspladsen?

PROJEKTER,
MESSER OG EVENTS
VERDENSMÅL 2,5,6,10,11,13
Opstil bæredygtige benspænd til projekter
og løsninger
For eksempel “Jeres løsning skal”:
• Være socioøkonomisk
• Løse et problem i lokalsamfundet
• Være økologisk
• Fremme ligestilling
• Løse et problem i et andet land
• Have en repræsentationspolitik
• Gøre rede for materialernes muligheder
for genanvendelse
• Redegøre for hvilke verdensmål I bidrager
til løsningen af

Ungdomsbyen

SAMFUND
OG SUNDHED
VERDENSMÅL 3,4,10,17

Invitér gæster til at give nye perspektiver
For eksempel:
Byggeriets samfundsansvar
Fagforeninger
Menneskebiblioteket
LGBT+ Danmark
Mino Danmark

75

BÆREDYGTIG ORGANISERING

DANMARKSKORT
OVER UNESCO’S

VERDENSMÅLSSKOLER
OG DESIGNATIONER
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HVAD ER UNEVOC,
TVET OG BILT?

UNESCO-UNEVOC International Center for Teknik og Erhvervsuddannelse er UNESCO’s eneste specialiserede center for teknik
og erhvervsuddannelse (TVET) og en integreret del af UNESCO’s
internationale program på TVET. Gennem sine programmer
som skal styrke kapacitetsudvikling, samarbejde og verdensomspændende UNEVOC-netværk arbejder man for en kvalitets-
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uddannelse indenfor teknik- og erhvervsuddannelser, som er
tilgængelig for alle.
BILT er en del af det. BILT muliggører udveksling af erfaringer
og peer-læring på tværs af UNEVOC-netværket og videre inden
for de tematiske områder som grønt, digitalisering, iværksætteri
og migration.
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Den danske UNESCO-nationalkommission bygger sin strategi for 2019-22 på partnerskaber som et centralt grundlag.
UNEVOC har udgivet guiden ” Greening Technical and Vocational Educations – A practical guide for institutions” og en
lang række af anbefalinger til erhvervsskolernes arbejde med
bæredygtighed i undervisningen og skolens drift.
FREM DIGITALE FÆRDIGHEDER OG IVÆRKSÆTTERI
I en beskrivelse i ”Advancing innovation in action” beskriver
UNEVOC, hvordan ”hackatons” kan engagere eleverne.
Begrebet kommer fra computermaratoner, hvor it-folk samarbejdede intensivt på soft- og hardwareløsninger over et par

arbejdskrævende dage. UNEVOC har tilpasset det til TVET-orienterede miljøer for at fremme innovative løsninger på tværs
af forskellige sektorer.
Selvom det ikke er løsningen i sig selv, så er hackathons en
gennemprøvet måde at fremme sunde og konkurrencedygtige
omgivelser og stimulere kreativiteten. Udvikling af digitale
færdigheder og iværksættertankegang er afgørende for at
tackle udfordringerne i det 21. århundrede. At støtte udvalgte
UNEVOC-centre i fremme af brugen af hackathons i
TVET-læring, det er noget af det, som UNESCO-UNEVOC gør, fx
i Brasilien i Rio de Janeiro for flere lande i 2019. •

VIGTIG INSPIRATION FRA UNEVOC:

Hackatons og andre
tiltag (Advancing
innovation in action).

DEG fortæller om UNEVOC:
Ungdomsbyen

Foldere +
vejledninger
i bæredygtig
undervisning

Hvad gør UNEVOC?:
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AF UNESCO.ASP

KONTAKT EN

VERDENSMÅLSSKOLE
REGIONSSTAFETTEN
Verdensmålsskolernes Regionsstafet starter august 2021 og løber over 3 år.
Hér samarbejder netværkene regionalt og på tværs af alle skoleformer.
Målet er, at både små og store bæredygtige initiativer kan rejse og
udvikle sig, så alle UNESCO-skoler kan få glæde og gavn af dem.
Stafetten overleveres af Ungdomsbyen og netværkenes koordinatorer
hvert halve år til en ny region.

REGION NORDJYLLAND: (9)
Aalborg Handelsskole
Aalborg Katedralskole
EUC Nord
EUC Nordvest
Vesthimmerlands Gymnasium & HF
Professionshøjskole UCN
Ranum Efterskole College
SOSU Nord
TECH College
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Morten Skou, mort@ah.dk
Peder Overgaard Pedersen, pep@ah.dk
Christian Warming, cw@katedralskolen.dk
Karina Torp Møller ktm@eucnord.dk
Anette Sø Kristensen, ask@eucnordvest.dk
Pernille Eriksen, pge@eucnordvest.dk
Kent Kjær, KKUH@eucnordvest.dk
Kirsten Svejstrup, ks@vhim-gym.dk
Marie Næsby, mn@vhim-gym.dk
Louise Esko Refshøj, loer@ucn.dk
Steffen Holme Helledie, she@ucn.dk
Claus Jensen, clje@ucn.dk
Tine Valois, tine5286@ranumefterskole.dk
Anne Hyttel Agerholm, anha@sosunord.dk
Maybritt Skak Pedersen, masp@sosunord.dk
Karina Overgaard Holm, kaoh@techcollege.dk
Rikke Palmgreen, rpc@aatg.dk
Bo Banch, boba@techcollege.dk

www.ah.dk/
katedralskolen.dk/
www.eucnord.dk/
eucnordvest.dk/
vhim-gym.dk/
www.ucn.dk/
www.ranumefterskole.dk/
sosunord.dk/
techcollege.dk/
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REGION MIDTJYLLAND: (13)
Asmildkloster Landbrugsskole

Egaa Gymnasium

Juelsminde Skole
Learnmark
Lindbjergskolen

Mercantec
Paderup Gymnasium
Randers Social- og Sundhedsskole
Strandskolen

Tradium

Han Herred Efterskole

VIA University College

Århus Statsgymnasium

Lars Møgelbjerg Andersen, la@asmildkloster.dk
Susanne Joel, sjp@asmildkloster.dk
Anne Brolin Gade, ag@egaa-gym.dk
Jon Urskov Pedersen, jp@egaa-gym.dk
Lone Pløger Thoft, lt@egaa-gym.dk
Mads Peter Fuglsang, fu@egaa-gym.dk
Niels Klærke Bislev, nb@egaa-gym.dk
Nikolaj Petersen, np@egaa-gym.dk
Pia Sigh, ps@egaa-gym.dk
Turgay Abay, ta@egaa-gym.dk
Lene Mikkelsen, lene.mikkelsen@gmail.com
Lasse Kristensen, lasse.kristensen@hedensted.dk
Lone Ørsted
looe@learnmark.dk
Begitte Hauge, begi0006@dblit.dk
Betina Moesby, beti0470@dblit.dk
Karoline Linneberg Reenberg, lbskr@herning.dk

Christina Krogsgaard Kylling, chky@mercantec.dk

Christoffer Boserup Skov, chbs@mercantec.dk
Mette Selchau, mese@mercantec.dk
Martin Brix Petersen, mp@paderup-gym.dk
Rasmus Falbe-Hansen, rf@paderup-gym.dk
René Dybdal, RDY@sosuranders.dk
Lotte Roed Laursen , LRL@sosuranders.dk
Astrid Bernhard, asbe@aarhus.dk
Mikkel Lyngfeldt Mielke, mimi@aarhus.dk
Lars Michael Madsen, lmm@tradium.dk
Ulrik Vosgerau, uvo@tradium.dk
Gitte Rask Cannon, gca@tradium.dk
Diana Jørgensen, dij@Tradium.dk
Pernille Haugaard, peha@Tradium.dk
Merete Holm, mho@tradium.dk
Kristine Ingemann Petersen, ki.hhu.dk@gmail.com
Stine Møldrup Damgaard, smd@hhe.dk
Karen Frederiksen KAFR@VIA.DK
Jeppe Kiel Christensen JKCN@VIA.DK
Birgitte Woge Nielsen BIN@VIA.DK
Thomas Østergaard THOS@VIA.DK
Jesper Garsdal JEGA@VIA.DK
Karen Seierøe Barfod KSBA@VIA.DK
Brian Dall Schyth, asgsc@aarhusstatsgymnasium.dk
Ledelsen, asgpost@aarhusstatsgymnasium.dk

REGION SJÆLLAND: (15)
Absalons Skole
CELF
Endrupskolen

Espergærde Gymnasium & HF
Faxehus Efterskole
Helsingør Skole - Skolen i Bymidten
Nivå Skole
Ungdomsbyen

Ulrik Gilberg, ulri1592@skole.roskilde.dk
Marianne Stark, mas@celf.dk
Anne Foverskov, anfo@fkskoler.dk
Lene Sølver Pedersen, lesp@fredensborg.dk
Tanja Lentz, harderslentz@mail.dk
Rolf Mortensen, rm@eg-gym.dk
Lars G. Sørensen, viceforstander@faxehus.dk
Charlotte Madsen, cmd08@helsingor.dk
Mette Donatzky Pihl, mdp08@helsingor.dk
Pernille Bernsen, pernillebb2990@gmail.com

www.asmildkloster.dk

www.egaa-gym.dk/

juelsminde-skole.dk/
www.learnmark.dk/
lindbjergskolen.skoleporten.dk/sp

www.mercantec.dk/
www.paderup-gym.dk/
sosuranders.dk/
strandskolen.skoleporten.dk/sp

tradium.dk/

www.hhe.dk/

www.via.dk

www.aarhusstatsgymnasium.dk/

absalonsskole.skoleporten.dk/sp
endrupskolen.skoleporten.dk/sp

eg-info.dk/
faxehus.dk
www.helsingorskole.dk/skolen-i-bymidten
nivaaskole.skoleporten.dk/sp
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Næstved Gymnasium og HF
Odden Skole

Pedersborg Skole

Roskilde Gymnasium

Roskilde Tekniske Skole

VUC Storstrøm

ZBC

Ølsted skole

AF UNESCO.ASP
Henrik Rosleff, nghro@naestved-gym.dk
Nykoebingskole@Odsherred.dk
Ane Hyldtofte
anh34@odsherred.dk
Helene Bæhr, heb@soroe.dk
Inge Holst, inge0637@skskoler.dk
Matilde Aarkrog Asmussen, mati3492@skskoler.dk
Birte Reichel, rgbr@roskilde-gym.dk
Jan Skovrind, rgjs@roskilde-gym.dk
Mette Bering, rgmb@roskilde-gym.dk
Asger Tønnesen ast@rts.dk
Lea Bergsted
lbe@rts.dk
Donna Trunjer Schytte
DOS@vucstor.dk
Maria Søgaard MSG@vucstor.dk
Carsten Sørensen, CAS@vucstor.dk
Martin Spuur Nielsen, mart@zbc.dk
Jan Bagge jbag@zbc.dk.
Casper Christophersen casc@zbc.dk
Thomas Haarup Karlsen, thhak@halsnaes.dk
Camilla Weidinger, verdensborger4@gmail.com

REGION STORKØBENHAVN: (13)
Aurehøj Gymnasium

Bagsværd Kostskole og Gymnasium
Christianshavns Gymnasium
Gammel Hellerup Gymnasium
Gefion Gymnasium
Gladsaxe Gymnasium

Ingrid Jespersens Gymnasieskole
NEXT
Niels Brock - Det internationale Gymnasium
Nørre Gymnasium
Skovbrynet Skole
Sortedamskolen
Store Magleby Skole

Henriette Bruun, hb@aurehoej.dk
Lone Gad Gunbak, lg@aurehoej.dk
Carsten Hansen : ha@bagkost.dk
Leif Rasmussen, lr@bagkost.dk
Eik Rødgaard Andersen, ea@cg-gym.dk
Sebastian Lang-Jensen, sj@cg-gym.dk
Annemarie Lorenz Gradert, ang@ghg.dk
Kristine Kring, kkj@ghg.dk
Terese Kokseby, tko@gefion-gym.dk
Connie Holtermann, ch@gladgym.dk
Eva K. Steensen, ek@gladgym.dk
Gry Hansen, gry@gladgym.dk
Majbrit Libak Rasmussen, mbr@gladgym.dk
Rune Ammitzbøll Langholm, rl@ijg.dk
Henrik Friis, fr@ijg.dk
Kathrine Kruse, kakr@nextkbh.dk
Christian Greve, cgre@nextkbh.dk
Joan Jürs, joju@niels.brock.dk

Charlotte Nielsen, chn@norreg.dk
Julie Frederikke Faurschou, jufrfa@gladsaxe.dk
Eva Hindsgavl Brink, evbrin@kk.dk
Stine Nybo Vinter, stin973a@undervisning.kk.dk
Asger Nielsen, Asgern@dragoer.dk
Jens Lange, Slangejens@hotmail.com
Mette Elizabeth Hansen, Metteelizabeth@gmail.com

REGION SYDDANMARK: (24)
Alminde-VIUF Fællesskole
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Anne-Mette Bregendahl Kristensen, annkr@kolding.dk
Mette Højerup Schulz, mesch@kolding.dk
Søren Storm, srsto@kolding.dk

www.naestved-gym.dk/
oddenskole.aula.dk/

pedersborgskole.aula.dk

www.roskilde-gymnasium.dk/

www.rts.dk/

www.vucstor.dk/

www.zbc.dk/

halsnaes.dk/borger/boern-unge-og-familie/
skole-sfo-og-klub/vores-skoler/velkommen-til-oelsted-skole

aurehoej.dk/
www.bagkost.dk/
cg-gym.dk/
www.ghg.dk/
gefion-gym.dk/
gladgym.dk/

ijg.dk/
nextkbh.dk/
nielsbrock.dk/handelsgymnasier/det-internationale-gymnasium
norreg.dk/da
skovbrynet.skoleporten.dk/sp
sortedamskolen.skoleporten.dk/sp
dragoer1.skoleporten.dk/sp

alminde-viuf-skole.kolding.dk/sp
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Alssundgymnasiet Sønderborg
Askov Efterskole og Højskole

Bredagerskolen
Business College Syd
Båring Børneunivers

Egtved Skole

Eltang Skole og børnehave
EUC Syd

Haderslev Katedralskole

HF & VUC FYN
Holluf Pile Skole
IBC

Camilla Todsen, ct@agsgym.dk
Karen Bender, kb@askovefterskole.dk
Kenneth Dünne, kd@askovefterskole.dk
Katrine Munk, km@askovefterskole.dk
Rikke Holm. rh@askov-hojskole.dk
Ole H.B. Andreesen. oa@askov-hojskole.dk
Pia Christiansen, pi@bredagerskolen.dk
Simon Ramskov, sir@bcsyd.dk
Inger Hougaard Andkjær, inger.hougaard.andkjaer@
5500middelfart.dk
Andreas Flindt Andersen, andreas.flindt.andersen@
5500middelfart.dk
Henrik Jensen, henrik.jensen2@middelfart.dk
Lene Bygebjerg-Hove lene6367@vejle.dk
Henriette Vendelbo Eriksen
hever@vejle.dk
Tine Holm Rejnhold
tine3181@vejle.dk
Per Nielsen, pern@kolding.dk
Peter Blirup, pebl@kolding.dk
Hans Lehmann, hle@eucsyd.dk
Elin Lunding, elu@eucsyd.dk
Jeanette Svan Sørensen, jsvh@eucsyd.dk
Annette Kierkegaard, ak@haderslev-gym.dk
Gitte Grove, gg@haderslev-gym.dk
Henrik Sommerlund, hs@haderslev-gym.dk
Ruth Funder, rf@haderslev-gym.dk
Kasper Schultz
KSZ@vucfyn.dk
Mohammed Bibi, mbib@odense.dk
Ritt Kristensen, ritt2013@gmail.com
Lisa Bærentsen, llbo@ibc.dk

www.ags.dk/
www.askovefterskole.dk/

bredagerskolen.skoleporten.dk/sp
www.bcsyd.dk/
www.baaringskole.dk

egtvedskole.aula.dk/

eltang-skole.aula.dk/
www.eucsyd.dk/

www.haderslev-katedralskole.dk/

www.vucfyn.dk/
hollufpileskole.aula.dk/
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Kompetent til bæredygtighed på erhvervsskoler og -gymnasier. Best practice og brugbare redskaber

Vil du også gerne udvikle bæredygtige skoler og undervisning?
Så har du fat i det rigtige katalog.
Kataloget indeholder best practice fra undervisning og
gode redskaber til at udvikle fremtidens bæredygtige erhvervsskoler og - gymnasier med.
Kataloget er inddelt i 1. Bæredygtig undervisning, 2.
Bæredygtig organisation og 3. Bæredygtige udviklingsprojekter – set med et erhvervsrettet blik. Det er noget, som alle
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skoletyper og hovedspor kan inspirere af. Få gode ideer til et
bæredygtigt grundforløb. Tjek om du har den grønne, sociale
og økonomiske dimension med ved hjælp af Bæredygtighedsspørgsmålene og kombiner fagmål med verdensmål gennem
Lærerens planlægningsredskab.
Artikler og redskaber er blevet til gennem interviews og
udviklingsprojekter med undervisere og ledere på mange erhvervsskoler og -gymnasier i det danske UNESCO-verdensmålsskolenetværk. Ved fælles hjælp giver vi et bud på, hvad der sker
ude i landet og hvordan vi kommer videre sammen.

Ungdomsbyen

