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Nyhedsbrev – VUC Videnscenter juli 2021
FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling adresserer det 21.
århundredes grundlæggende globale udfordringer. Hos Danske HF & VUC
vil vi gerne bidrage til, at verdensmålene bliver en central del af
undervisningen, integreres i den daglige drift af institutionerne og
inddrages i institutionernes strategiske udvikling.
Flere VUC’er er allerede godt i gang med at integrere FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling og andre tiltag for et mere socialt og klimavenligt
bæredygtigt samfund på skolerne og i uddannelserne. For at understøtte
denne udvikling, har VUC Videnscenter samlet en række links med
undervisningsmaterialer, undervisningsforløb og anden inspiration til det
videre arbejde. Måske I allerede kender flere af disse links, måske I har
brug for at genbesøge dem, måske nye er dukket op, og måske er det blot

rart af få dem samlet her.
God læselyst – og god fornøjelse med jeres arbejde.

Undervisningsmaterialer og
undervisningsforløb
Digitalt læringssite – www.verdensmaalene.dk
UNPD’s nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og VerdensKlasse,
Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningsindsats, har udviklet et digitalt
læringssite. Målet med sitet er at give lærere og elever på landets
ungdomsuddannelser mulighed for at opnå viden, holdninger og
handlekompetence i forhold til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Her kan du som underviser og elev på ungdomsuddannelserne finde viden
om de 17 Verdensmål, baggrundsinformation om verdens
udviklingstilstand og tendenser samt konkrete øvelser til de forskellige
fag. Der er også information om diverse events som fx Besøg i FN Byen.
Læs mere her.
Verdenstimen – www.verdensmaal.org
Verdens Bedste Nyheder har taget initiativ til Verdenstimen med det
formål at udbrede kendskabet til Verdensmålene på grundskoler og
ungdomsuddannelser i Danmark. Materialet er udarbejdet i samarbejde
med en række danske NGO’er og undervisningsorganisationer, og er frit
tilgængelig for alle. Der er tale om længere og kortere forløb, workshops,
test af viden, brætspil, app, digitale opslagsværk, film m.m. Ud fra hvert
materiale, forløb etc. angives hvilke verdensmål og hvilke fag, der særligt
arbejdes med, hvilken målgruppe det særligt henvender sig til samt
estimeret tidsforbrug. Find inspiration og materiale til specifikke fag, og til
mere tværfaglige forløb. Og hold dig opdateret på verdensmaal.org, der
som verdensmålsportal samler baggrundsviden, nyheder og status på
målene i Danmark.
Concito’s Klimaambassaden – sustainable.dk og Guidede
Verdensmålsture
Danmarks grønne tænketank Concito har etableret Klimaambassaden,
hvor tænketankens viden og anbefalinger sættes i spil på skoler og
gymnasier gennem undervisningsmateriale samt oplæg og workshop fra
frivillige klimaambassadører. Visionen er at udvikle en faglig grøn rygrad,
der bidrager til at uddanne fremtidens grønne generationer. Læs mere om
Klimaambassaden her. Klimaambassaden har udviklet en omfattende
portal med digitalt undervisningsmateriale om klima og bæredygtighed til
henholdsvis ungdomsuddannelserne og grundskolen; sustainable.dk.

Materialet er interaktivt og kan downloades som iBook til iPad og Maccomputere. Flere af temaerne kan benyttes i et længere forløb eller kan
deles op, så man i grupper arbejder med forskellige delområder
sideløbende med hinanden. Klimaambassaden tilbyder også oplæg og
workshops på jeres skole, klimapraktik og Guidede Verdensmålstur i
skolens lokalområde. Læs mere om Klimaambassadens tilbud og book
skolebesøg her.
FN-forbundet – Verdensmål på spil, Globalis.dk, konkrete bidrag,
skoletjeneste m.m.
FN-forbundet har bl.a. udviklet et spil, som giver eleverne en forståelse af
verden gennem spørgsmål, fakta, dilemmaer og diskussioner omkring
bæredygtig udvikling. Formålet at få eleverne til at reflektere over
Verdensmålene og deres egen rolle i forhold til bæredygtig udvikling.
Spillet består af en kombination af et klassisk brætspil og en app, og er
relevant i samfundsfag, historie, dansk og biologi. Læs om spillet her. FNforbundet har endvidere udviklet et digitalt opslagsværk, Globalis.dk, hvor
eleverne på en sjov og lærerig måde med kort og andre grafiske
værktøjer kan blive klogere på globale ændringer, ligheder og uligheder i
samfundet og menneskets påvirkning af livet på planeten. FN-forbundets
skoletjeneste tilbyder foredrag, rollespil om FN’s arbejde udviklet til elever
på gymnasieniveau, forslag til 170 konkrete bidrag (10 for hvert mål), vi
som almindelige mennesker kan yde for at fremme målene m.m. Læs
mere her.
Globale Gymnasier – undervisningsmateriale
Globale Gymnasier – et netværk af gymnasier, der arbejder med
uddannelse og dannelse i et globalt perspektiv, har udviklet en del
undervisningsmateriale, som lærere frit kan benytte. Her findes både
materiale som knytter sig direkte til enkelte fag, og materiale til
tværfaglige projekter, miniforløb og inspiration til at flytte undervisningen
ud i virkeligheden og gøre verden til klasseværelset. Læs mere her.
Astra* – Forløb, aktiviteter og inspiration til undervisning i
bæredygtig udvikling
Det nationale naturfagscenter Astra har samlet en række konkrete
værktøjer, forløb og aktiviteter til undervisningen og lærerteamet – og en
række didaktiske indsigter, som er centrale i planlægning, gennemførelse
og evaluering af undervisningen i bæredygtig udvikling. Websitet giver
også en samlet indgang til en række danske websites med forløb,
aktiviteter og inspiration til undervisning i FN’s verdensmål. Læs mere her.
Astra og Undervisningsministeriet har desuden etableret et Netværk for
naturvidenskabskoordinatorer med det formål at støtte koordinatorernes
arbejde med at udvikle gymnasiernes naturvidenskabelige kultur.
Netværket har fokus på udvikling af professionelle læringsfællesskaber og
viden om udvikling af undervisningen i og på tværs af fagene. Find

information om og tilmeld dig netværket her.
MUNDU Center for global dannelse – undervisningsmateriale,
kurser, seminarer etc.
MUNDU er en selvstændig organisation, hvis primære formål er at bidrage
til, at flere opfatter sig selv som verdensborgere og får den nødvendige
globale dannelse til at være med til at skabe en god og bæredygtig
fremtid. Global undervisning er med andre ord deres hovedformål. Læs
her om undervisningsmateriale, kurser, seminarer etc. som MUNDU har
udviklet til undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
Ungdomsbyen – kurser i FN’s 17 verdensmål for elever og lærere
Ungdomsbyen tilbyder kurser og workshops til ungdomsuddannelser, som
understøtter uddannelsernes fag. Fokus er særligt på medborgerskab i et
bæredygtigt samfund og i relation til de unges eget liv, og herunder
temaer som FN’s verdensmål, konflikthåndtering, LGBT og normer,
demokrati og medborgerskab, retorik og økonomi. Med afsæt i en stærk
pædagogik, engagerende rollespil, gode fælles oplevelser og
praksisfaglighed bringer Ungdomsbyen fagene i spil sammen med elever,
lærere, kommuner, civilsamfund og erhvervsliv. Besøg Ungdomsbyen på
Nørrebro i København eller book dem til at komme til jer. De tilbyder også
onlinekurser. Læs mere her.

Netværk og certificeringer
VUC Verdensmålsforum
VUC Verdensmålsforum, er et forpligtende fællesskab for VUC-ledere på
alle niveauer, som arbejder med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
på deres konkrete skole. Formålet med VUC Verdensmålsforum er at
styrke sektorens og skolernes arbejde med at gøre verdensmålene til en
central del af undervisningen, i den daglige drift og i den strategiske
udvikling af organisationen. Medlemmerne deler viden og erfaringer om
arbejdet med verdensmålene i den pædagogiske praksis, driften og den
strategiske udvikling, udvikler og videreudvikler konkrete praksisser
herfor, og sikrer synliggørelse af arbejdet med verdensmålene på VUC. 19
VUC’er er medlem af VUC Verdensmålsforum, og vi håber at flere kommer
til. Læs mere her.
Unesco Verdensmålsskoler
Unesco Verdensmålsskoler er en del af det globale skolenetværk Unesco
Associated Schools Project Network (UNESCO ASP), som består af 11.550
skoler og uddannelsesinstitutioner i 182 lande. Skolerne i netværket er
forpligtet til at arbejde med globalt medborgerskab og bæredygtig

udvikling. I Danmark er der i dag 68 uddannelsesinstitutioner
(grundskoler, efterskoler, gymnasier og erhvervsskoler). Som UNESCO
Verdensmålsskole får man konkret inspiration til, hvordan man udvikler
undervisning med udgangspunkt i verdensmålene. UNESCO opfordrer
Verdensmålsskolerne til at oprette et UNESCO Verdensmålsråd, hvor
eleverne er repræsenteret og har demokratisk indflydelse. Det er også en
anbefaling at danne partnerskaber med danske og udenlandske UNESCOskoler, så skolerne kan dele viden og erfaringer. Læs om netværket, og
hvordan I kan blive UNESCO Verdensmålsskole her.
2030 skoler
2030 SKOLER er et netværk af danske uddannelsesinstitutioner, som har
forpligtet sig til at arbejde strategisk og ambitiøst på at lade FN’s
verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre hele skolen.
Verdensmålscertificeringen 2030 Skoler er udviklet af CHORA 2030 i
samarbejde med en lang række partnere. Certificeringen retter sig mod
både grundskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser og skal sikre, at
skolerne tager ansvar for at fremme bæredygtig udvikling i et
verdensmålsperspektiv både på skolen selv og gennem uddannelse af
eleverne. Certificeringsprocessen består af en række moduler, som man
får hjælp og vejledning til at gennemføre. Skolen kan opnå certificering,
når der er lavet en 3-årig handleplan for verdensmålsindsatsen og
påbegyndt implementering. Skolen forbliver certificeret, så længe den
skaber progression i arbejdet og har en opdateret handleplan for
verdensmålsindsatsen. Læs mere her.
Grøn skole
Grøn Skole er Friluftsrådets undervisningsprogram for uddannelse i
bæredygtig udvikling, og Danmarks største netværk indenfor miljø og
bæredygtighed. Over 200 skoler, efterskoler, gymnasier, erhvervsskoler,
produktionsskoler, højskoler og læreruddannelser er med i Grøn Skolenetværket. Grøn Skole-programmet guider jer trin for trin til en
bæredygtig udvikling af skolen og til at modtage Det Grønne Flag.
Programmet består af syv trin, som bl.a. består af etablering af et grønt
råd, formulering af en grøn vision og en grøn handlingsplan,
gennemførelse af en grøn revision mv. Grøn Skole afholder også en række
arrangementer for dets medlemmer og interesserede skoler. Til august har
de bl.a. et online arrangement om Samfundsfag, verdensmål og
bæredygtighed med Liv Andersson Kihl og Liv la Cour, forfatterne til bogen
”Bæredygtighed – en samfundsfaglig temabog om verdensmålene” samt
en online inspirationsworkshop for gymnasier. Læs mere om Grøn Skoles
arrangementer her.
Uddannelser for fremtiden
”Vores samfund står over for en gennemgribende grøn omstilling, og hvis
vi skal lykkes med den, skal vores uddannelser med i kampen. Hør

hvordan”. Sådan lyder det fra de 12 elev- og studenterorganisationer, der
sammen har samlet sig under Uddannelser for fremtiden for at vise,
hvordan vi får en grøn omstilling på landets uddannelser, helt fra 0. klasse
til kandidaten. Samlet repræsenterer de over 1 million elever og
studerende, og deres vision er at skabe uddannelser, som skaber
bæredygtigt dannede borgere med en grundlæggende klima- og
naturforståelse. Borgere der kan tage aktiv del i at skabe en grøn og
retfærdig fremtid. Grundlæggende kræver de fire ting af deres
uddannelser: klima i undervisningen, bæredygtighed som formål, grøn
drift og aktiv deltagelse i omstillingen. Du kan blive klogere på elev-og
studenterorganisationernes krav, og være med til at skabe uddannelser
for fremtiden her.

Arrangementer
’VUC-deler-viden’ om Social mobilitet og uddannelse
Vi glæder os til igen at kunne samles og håber at se jer til ’VUC deler
Viden’-konferencen i Middelfart den 29. september kl. 10-16. På
grund af Corona-situationen måtte vi desværre udskyde konferencen i
efteråret 2020. Den eneste trøst var, at alle oplægs- og workshopholdere
var med på at afholde konferencen i september 2021. Programmet er
derfor det samme som sidste år – og det er bestemt ikke blevet mindre
aktuelt. Temaet er Social mobilitet og uddannelse, og programmet
består af en lang række stærke oplægs- og workshopholdere. Hør og
debattér med Jens Peter Thomsen (VIVE), Lars Olsen, Helene
Pristed (AU), Peter Lützen (KP), Mette Pless (AU), Aydin Soei, Lars
Ulriksen (KU) samt et panel med politiske ordførere og
folketingsmedlemmer faciliteret af Jacob Fuglsang (Politiken). Sæt straks
kryds i kalenderen, hvis I ikke allerede har gjort det. I vil modtage
invitation med program og tilmeldingslink i den første uge i
august. Tilmelding til konferencen og valg af workshop er efter ’først-tilmølle ’-princippet, så hold øje med jeres mail-indbakke.
Konference om Verdensmål 4.7 på Ungdomsuddannelserne
De tre bæredygtige netværk VUC Verdensmålsforum,
Erhvervsskolenetværk for FN’s Verdensmål og Gymnasieskolernes
Klimaalliance arrangerer en fælles konference om Verdensmål 4.7 på
Ungdomsuddannelserne. Verdensmål 4.7 handler om at ”Inden 2030
skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som
er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling…”. Selvom alle
verdensmålene er vigtige og hænger sammen, er verdensmål 4 om god
uddannelse til alle nok det vigtigste af alle. Uddannelse er det grundlag,
der både gør os i stand til at forstå og gøre noget ved verdens problemer
og samtidig gøre livet bedre for os selv. Konferencen sætter fokus på
skolernes arbejde for at fremme uddannelse for en bæredygtig udvikling,

viden- og erfaringsdeling samt netværksdannelse på tværs af de
forskellige uddannelser. Konferencen afholdes den 24. november 2021 –
så sæt straks kryds i kalenderen! Sammen gør vi uge 47 til
verdensmålsuge på uddannelserne. Programmet er ved at falde på
plads, og I vil modtage invitation med tilmeldingslink snarest efter
sommerferien. Glæd jer – det bliver et brag af en konference med mange
stærke kræfter, spændende debatter, videndeling og workshops.

Puljer til uddannelse for bæredygtig
udvikling
Villumfondens pulje til Klimaundervisning – deadline 1. november
Villumfonden har åbnet for en pulje på 30 millioner kroner til mere
undersøgende, virkelighedsnær og handlingsorienteret klimaundervisning i
grundskoler og ungdomsuddannelser. Villumfonden opfordrer til, at
undervisningsforløbene bygger bro mellem grundskole og
ungdomsuddannelser. Samt at der samarbejdes med andre læringsmiljøer
og eksterne aktører. Der lægges vægt på, at projekterne har potentiale til
at blive udbredt og forankret bredt. Den primære målgruppe for
aktiviteterne er børn og unge i grundskole, erhvervsuddannelse og
gymnasiale uddannelser. Ansøgere kan være uddannelsesinstitutioner,
skoler, videnscentre, kommuner, organisationer, skoletjenester m.fl. Der
opfordres desuden til at flere aktører samarbejder i brede og solide
partnerskaber. Læs mere her. VUC Videnscenter indgår meget gerne i
projektudvikling og -ansøgning, hvis der er interesse for det. Send endelig
en mail eller ring til Susanne Murning på smu@vuc.dk eller 5354 4364,
hvis du ligger inde med en god projektidé.
Tuborgfondet – grønne ideer samt unges stemme og deltagelse
Tuborgfondet ”… skænker muligheder for at unge i fællesskab kan skabe
en håbefuld og bæredygtig fremtid” og uddeler ca. 40-60 mio. kroner
hvert år til aktiviteter indenfor fire indsatsområder, herunder
’Entreprenørskab – rum for grønne ideer’ og ’Demokrati – næste
generations stemme og deltagelse’. Målgruppen er særligt unge i alderen
16-30 år, samt unge og organisationer, der forstærker unges mod,
handlekraft og indflydelse. Man kan sende en idé året rundt, og der er
ingen ansøgningsfrist. Projekterne varer typisk 1-3 år, har ofte en større
og bredere ungemålgruppe, og deres resultater har relevans for mange.
Læs mere her.
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