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VUC’s Verdensmål 4.7 i uge 47 - fra viden til handling 

Torsdag den 24. november 2022 kl. 10-16.  
Hotel Severin Middelfart 
 
VUC Verdensmålsforum inviterer til VUC’s Verdensmål 4.7 i uge 47 med særlig fokus på 
hvordan vi kommer fra viden til handling. FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling 
adresserer verdens grundlæggende globale udfordringer, og fungerer som ramme for 
handling for en mere bæredygtig fremtid. Uddannelse har her en helt central rolle. Ver-
densmål 4.7 stiller store krav til den pædagogiske praksis, indhold og undervisning på vo-
res uddannelser:  
  
”Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødven-
dig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig 
udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, 
fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af 
kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.” 
  
Hvordan bevæger vi os fra viden til konkrete handlinger, hvordan kan vi være en del af 
løsningen? Hvordan bidrager vores undervisning til at fremme bæredygtig udvikling? 
Hvad skal forbedres, justeres eller gøres anderledes? Hvordan skaber vi rum for en ekspe-
rimenterende og undersøgende tilgang i fagene, på tværs af fagene og i samarbejde med 
andre? Dette vil vi sammen finde svar på i faggrupper med elever og i regionale netværk. 
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Dagens program 
 

Kl. 9:30 Indtjekning med kaffe og morgenbrød 

Kl. 10:00 Velkomst  
Ved Susanne Murning, VUC Videnscenter, samt VUC Verdensmålsforum 
Velkomst og kort introduktion til VUC Verdensmålsforum, FN’s Verdensmål for Bæ-
redygtig udvikling og specifikt verdensmål 4.7 samt dagens program og formål. 

10:15 Fra viden til handling 
Ved Sociolog Rasmus Willig, medstifter og forperson i Foreningen Andelsgaarde, 
Head of CSR i biotekvirksomheden Gubra samt forfatter til bl.a. bøgerne ’Hvad skal 
vi svare?’, ’Vi ved det jo godt’ og ’Den bæredygtige stat’. 
 
Rasmus Willig giver et tankevækkende og inspirerende oplæg, som vil danne et 
godt grundlag for dagens videre arbejde. Vi vil blive klogere på og få inspiration til 
hvordan vi kan bevæge os fra viden til konkrete handlinger. Samt hvorfor det er 
vigtigt at vi alle arbejde for i højere grad blive en del af løsningen frem for en del 
af problemet. Som skole, undervisere og elever, og i vores øvrige liv og færden. Vi 
må sammen finde løsninger på de sociale kriser, klima- og diversitetskrisen og de 
økonomiske kriser. Rasmus Willig vil tage os med på egen grønne rejse, og dele ud 
af centrale pointer og begreber, bl.a. fra bogen ’Den bæredygtige stat’.  

Kl. 11:00 Pause med netværk 

Kl. 11:20 Uddannelse for bæredygtig udvikling ind i fagene 
Ved VUC Verdensmålsforum  
Faglige indspark, vidensdeling og konkret arbejde i faggrupperne. Hvordan bidra-
ger vores undervisning til at fremme bæredygtig udvikling? Hvad skal forbedres, 
justeres eller gøres anderledes? Hvordan omsætter vi de gode intentioner til kon-
krete handlinger? Hvordan skaber vi rum for en eksperimenterende og undersø-
gende tilgang i fagene, på tværs af fagene og i samarbejde med andre? Dette vil vi 
sammen finde svar på i følgende faggrupper: 
 
1) Kultur- og samfundsfag (historie, religion, samfundsfag), sprogfagene (engelsk, 
andet sprog), erhvervsøkonom, innovation, filosofi og psykologi. 
2) Dansk og Dansk som andet sprog 
3) Naturfag (biologi, geografi, kemi og fysik) 
4) Matematik 
5) Kreative fag (medie, design, billedkunst, drama, musik, idræt, dans) 

Kl. 12:30 Frokost 
 

Kl. 13.15 Elevdeltagelse og handlekompetence 
Ved Ungdomsbureauet 
 
Ungdomsbureauet vil give os et indblik i og facilitere samtaler om hvordan vi kan 
styrke elevernes deltagelse i arbejdet med verdensmålene og uddannelse for bæ-
redygtig udvikling i undervisningen og på skolen. Vi vil her sammen blive klogere 
på hvordan vi kan arbejde med elevernes aktive deltagelse og medbestemmelse i 
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undervisningen og på deres uddannelse. En bæredygtig pædagogik, hvor vi sam-
men styrker elevernes viden og handlekompetence for en mere grøn og socialret-
færdig bæredygtig fremtid. 
 

Kl. 14:30 Kaffe og kage 
 

Kl. 15:00 Vores bæredygtige VUC – hvad tager vi med hjem? 
Som afslutning på dagen, vil vi præsentere dagens sidste model for det videre ar-
bejde i faggrupperne og på skolen. Og så vil vi give tid til at de deltagende skoler 
samles og vende spørgsmålene: Hvad tager vi med hjem? Hvad gør vi herfra? 
Hvem skal gøre det? Hvornår? 
 

Kl. 15:45 Tak for i dag 
 

 


