
Fokusområde 6: Alle elever 
arbejder i løbet af et skoleår 

aktivt med bæredygtig 
udvikling gennem FN´s 

Verdensmål

Kommuneplan 
2015

AABENRAA
KOMMUNE 

POLITISKE PLANER 

AABENRAA KOMMUNE
Oversigt over planer, strategier og indsatser

Strategi for 
Folkeskoleområdet
2021-2025

Lokal Agenda 21 Affalds- og 
Ressourceplan
2013-2024

Tema: Øget bevidsthed

DK 2020
Bæredygtig vækst 2.0

“Vi vil arbejde på at få bæredygtig udvikling ind som en 
naturlig del af vores mindset. Det gælder [...] når vi 
tilrettelægger undervisning i folkeskolen.”

Strategi for Bæredygtig 
Udvikling 2020-2025

Bæredygtighedspuljen (2020)

Børn og Skoles 
Lokale 
Kostpolitik
2010

Fokus: […] skoler bør være 
miljø- og ressourcebevidste i 
valg af fødevarer 



Inkluderer kompetencedimensioner og fokuserer 
på børn og unges progression 

Plan- og Agenda 
21-strategi

FURESØ
KOMMUNE 

POLITISKE PLANER 

FURESØ KOMMUNE
Oversigt over planer, strategier og indsatser

Det gode 
Børneliv – et
Løft af alle skoler

Mad- og 
Måltidsstrategi

Fælles 
Læringssyn
0-18 år

Børne- og 
Ungepolitikken

Grøn Plan
2013 - 2024

Affaldsplanen 
2013-2024

Det skal være en god kommune for børn 
og unge at bo og uddanne sig i

Fokuserer på seks områder som 
kan understøttes af Den Grønne 

Rygrad 

Skal styrke natur og landskab og på at standse 
tabet af biodiversitet

Mål om “At 
genbrugsstationen årligt 
besøges af minimum 15 
skoleklasser på trinene 0-6 
klasse “

”Fødevarer indkøbes efter følgende principper: 
Køb mest muligt økologisk, køb dansk, 
køb årstidens frugt og grønt og 
køb mindst muligt halvfabrikata.”

7 spor med tilknyttede 
initiativer for børn og skoler

Målrettet børn og skoler 
med et differentieret 
elevgrundlag

Miljø- og 
Klimaplan 
2014

“Naturundervisning skal styrkes yderligere. 
Skoleelever og børn i daginstitutioner skal 

have flere muligheder for friluftsliv og for 
undervisning og bevægelse i naturen”

Plan- og 
Agenda 
21-strategi

Det gode 
Børneliv - Et løft 
af alle skoler

Vil tage initiativ til at 
“Forbedre vilkårene for 
skolebesøg på 
genbrugsstationen”

Balanceret vækst og 
bæredygtighed, med 

respekt for natur og 
kultur 



Dialog og samarbejde mellem 
borgere, interessegrupper og 
politikere

“Oplysning og undervisning, så vi bliver mere 
bevidste om, hvordan vi kan opføre os

 klimavenligt i hverdagen”

Klimaambassadører på kommunens 
skoler

Klimaudfordringen - event

Tværforvaltningssamarbejde om UBU

Ny planstrategi 2019 
(forslag)

Det 
Grønne 
Råd 
Hvidovre

FN´s 17 Verdensmål som 
omdrejningspunkt

"De bedste veje til 
ungdomsuddannelse og job" 

Studie 17 - Dansborgskolen

Faglig 
strategi 
2018

Klimakommune

Affaldsplan 
2014-2018 
(2024)

"Fysiske rammer der fremmer læring og trivsel"

Samarbejde mellem kulturinstitutioner og forskningsmiljøet 

Science 
Kommune 
Hvidovre

"Prioritering af 
naturfagsundervisningen"

Skole-erhvervssamarbejde -
 (Tidl. Elever af Ellehammer)

Newton-rum

Spisetid 
 - vision for 
   mad og 
   måltider i     
    Hvidovre    
     Kommune

Grøn 
Generation 
Hvidovre 
(2014-19)

HVIDOVRE
KOMMUNE 

POLITISKE PLANER 

Wattsup Power - Avedøre Holme

“Vi vil inddrage børnene, så de bliver opmærksomme på 
sammenhængen mellem ressourcer, forbrug, affald og 

genbrug og kan blive genbrugs- og 
ressourceambassadører.“

“Mål 1 - initiativ 3: Inddragelse af skolebørn. 
(Undervisning på Quark + rundvisning på ARC)"

“Måltidet som redskab for dialog og 
læring” (grøn maddannelse?)

Grønt Flag til alle skoler

Den Grønne Læseplan

HVIDOVRE KOMMUNE
Oversigt over planer, strategier og indsatser



Uddanne fremtidige 
generationer inden for 

bæredygtighed og 
digitalisering

Planstrategi

AALBORG 
KOMMUNE 

POLITISKE PLANER 

AALBORG KOMMUNE
Oversigt over planer, strategier og indsatser

Erhvervsstrategi        
2019-2022

FN’s verdensmål er en rød tråd

Byrådet ønsker at fremme 
miljøbevidst og bæredygtig 

adfærd

Tæt samarbejde mellem 
virksomheder og skoler

Børne- og 
Ungepolitik

Skabe en mangfoldighed af 
fleksible udviklings- og 

læringsarenaer, der åbner 
mod natur, lokalsamfund og 

verden

Politik for natur, 
parker og udeliv - 
Vision 2025

Bæredygtig
hedsstrateg
i 2020-2024

Undervise i energi, affald, ressourcer og 
bæredygtighed i folkeskoler i kommunen bl.a. efter 

Grønt Flag/Grøn skole. 

“Vi udbygger og sikrer adgangen fra skoler 
og institutioner til rekreative områder.”

Rig natur i 
Aalborg Kommune

En klasse kan adoptere et vandhul, plante 
et stykke med skov som integreret del af 
undervisningen både i skolen og i 
naturen.

Vision for Aalborgs 
kommunes skoler

Mindst 25% af læringen foregår uden 
for skolerne

Skolemads-
strategi

Strategien tænkes sammen med fx 
Bæredygtighedsstrategien



Børn og unge samt natur og miljø

Grønt 
Danmarkskort

VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE 

POLITISKE PLANER 

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE
Oversigt over planer, strategier og indsatser

DK2020 og DN 
Klimakommune

Plan- & 
Bæredygtigheds-
strategi 2018-2022

Affaldsplan 
2015-2026

Udviklingsplan for 
skoler og dagtilbud 
2022

Grønt Råd

Ungerådet

Business Region 
North Denmark

Natur og Friluftsstrategi nævnes i 
planen

FNs Verdensmål

Naturområder, som samtidig bidrager til andre 
formål, herunder klimatilpasning og klima 

forebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation

Grønt 
Danmarkskort

Rådet er med til at sætte præg på 
ungekulturen og ungdommen i 

Vesthimmerland

Mulighed for synergi ift. elev inddragelses-indsatsen 
under Den Grønne Rygrad

Mulighed for samarbejde på tværs, og til 
kortlægning af flere undervisningstilbud i 
kommunen. 

Rådet har blandt andet fokus på naturformidling
Fælles pædagogisk grundlag for læreplaner med 

fokus på dannelse, leg, fællesskaber, 
læringsmiljøer og det gode børneliv

Fokusområde om naturen
 og naturfænomener

Fokus på trivsel “...kan forstås som et resultat af et sund fysisk,
psykisk og æstetisk undervisningsmiljø”

Fokus på genanvendelse og udvikling af 
undervisningsmateriale “Skraldeskolen”

“Med et stærkt og innovativt erhvervs- 
og uddannelsesmiljø og gode rammer
 til borgernes hverdagsliv”

Klimahandlingsplan

Aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at 
nedbringe CO2-udledning med 2% om året.



VEJEN
KOMMUNE 

POLITISKE PLANER 

VEJEN KOMMUNE
Oversigt over planer, strategier og indsatser

Affaldsplan 
2014-2024

Indeholder målsætning rettet mod at 
ændre børn og unges adfærd med 

hensyn til sortering af affald.

Strategi for 
Biodiversitet 
2014

Fokus på formidling af 
biodiversitet til børn og 

unge

Børn- og 
Ungepolitik

Vision om at skabe de bedst mulige 
betingelser for, at alle børn og unge 
møder verden fulde af gå-på-mod, 
selvværd, selvtillid og tillid til andre.

Folkeskolens 
Fremtid 21. årh. kompetencer som en 

vigtigt element af børn og 
unges uddannelsesparathed.

Politikområde: 
Miljø og Natur

Naturen som et aktiv for alle 

Grøn energi og bæredygtighed 

Politikområde: 
Sunde børnDet gode hverdagsliv

Gode rammer for læring 

Politikområde: 
Uddannelse og 
arbejdsmarked

Samarbejdet med 
erhvervslivet

Alle unge skal have en uddannelse

Kommunens 
Værdier

Nytænkning
Anerkendelse
Sammenhæng
Ansvarlighed

Kommunens 
Mission “Vi tager udgangspunkt i borgeren og 

virksomheden; vi ser muligheder frem 
for begrænsninger; vi er i dialog og 
indgår i udviklende fællesskaber; vi 
sammen skaber løsninger”



Arbejdet startes op i foråret 
2021

VISION OG 
PLANSTRATEGI 
2022

SORØ
KOMMUNE 

POLITISKE PLANER 

SORØ KOMMUNE
Oversigt over planer, strategier og indsatser

Ny 
Klimahandleplan

Mulighed for at indskrive grøn 
dannelse og undervisning

Science
 Kommune

First Lego League

Naturfagsmaraton

Sciencetalenter

Astra

Forskellige samarbejder:

FN’s verdensmål udgør den 
overordnede ramme

Innovative skoler skal skabe grundlag for, 
at børn og unge (ud)dannes til at tage 

aktivt of medskabende del i fremtidens 
samfund

Lokal Agenda 21 
Handleplan
2013-2024

Årlig pulje til skoler med støtte 
til aktiviteter vedr. 

bæredygtighed, natur og miljø

Klima-
handlingsplan
2011-2020 

”Inddragelse af borgere i 
arbejdet med realisering 
af klimahandlingsplanen"

”Vi vil værne om naturen og 
tilbyde gode rammer for 

oplevelser i natur (…)”

Miljøpolitik

Fokus på borgernes 
oplevelser i naturen

”Der arbejdes for at bruge 
naturen i undervisningen og få 
mere undervisning ud i naturen”

Sammenhængende 
Børn- og 
Ungepolitik
0-29 ÅR

Helhed og sammenhængskraft

DK2020 og DN 
Klimakommune

Vision og 
Planstrategi 
2022

Inspirere til at bruge naturen

Børn og unge skal indgå som 
aktive demokratiske medspillere



Udeskolerum, skal tænkes aktivt 
ind i skolernes arkitektur.

Udviklingsstrategi
2018-30

SILKEBORG
KOMMUNE

POLITISKE PLANER 

SILKEBORG KOMMUNE
Oversigt over planer, strategier og indsatser

Danmarks 
Outdoor 
hovedstad

“Sund skolemad og fællesspisninger, så 
børn og unge får gode madvaner”

Fremtidssikre uddannelser

Fokus på  at koble natur, 
pædagogik og undervisning ved 
bl.a. at flytte skolen ud i naturen

Platformen “Ud og Lær”

Den 
sammenhængende 
Børne- og Ungepolitik

Affaldsplan 
2015-2024

Initiativer rettet mod skoler, fx skolebesøg 
og undervisningsmateriale

“Børn og unge i Silkeborg Kommune skal mærke, 
at de bor i Danmarks Outdoor hovedstad”

Naturen som drivkraft

Læring og trivsel

Dagtilbud og skoler skal flytte 
aktiviteter og undervisning mere ud i 
verden - og invitere verden ind i 
skolerne i samarbejde

Det Grønne Råd

Målet er at fremme bæredygtig 
og ansvarlig udvikling

Strategi for den Åbne 
skole - 2014

Planstrategi
2040



Naturvidenskabsfestival, Bevæg dig til 
skole - uden bil samt aktiviteter 
gennem Skolen i Virkeligheden.

Naturfagsstrategi
2017

LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

POLITISKE PLANER 

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Oversigt over planer, strategier og indsatser

Klimakommune

“Børn og unge skal både fagligt og 
praktisk stifte bekendtskaber med sociale 

og globale udfordringer, som fx 
klimaforandringer

Fokus på STEAM

Skoleaktiviteterne omtales 
også i “CO2 reduktionsplan 

2018-2021”

FN’s verdensmål, 
cirkulær økonomi og 

bæredygtighedsstrategi

Bæredygtigheds-
strategi 2020-2050

CO2- 
reduktionsplan 
2018-21

Flere fokuspunkter videreføres og udbygges i 
bæredygtighedsstrategien

Uddanne de unge generationer til at kunne 
håndtere fremtidige udfordringer

Idræts- og 
Bevægelses-
strategi
2019 Udbyggelse og inddragelse af grønne uderum 

og unikke naturarealer til leg og motion, fx 
shelters, naturlegepladser, kanopladser, hav- og 
søbade

Sundhedsstrategi 
2020-2026

Strategien har fokus på at understøtte 
borgernes fysiske og mentale sundhed

Affaldsplan 
2019-2030 “Vi vil øge børn og unges bevidsthed 

om deres rolle i den cirkulære økonomi.”

Plan og Agenda 21 - 
Strategi 2019



Fokus på bæredygtighed og FN’s 
verdensmål

DK2020 

JAMMERBUGT 
KOMMUNE

POLITISKE PLANER 

JAMMERBUGT KOMMUNE
Oversigt over planer, strategier og indsatser

DK2020 
Jammerbugt 
Kommune

Klimahandlingsplan

Tværgående løsninger på 
tværs af  brancher og 

regionen i forhold til fx 
bæredygtig adfærd, grøn 

energi,

Aftale om at nedbringe 
CO2-udledning med 2% om 

året

Ungepolitik

Jammerbugt 
Kommune 
har fokus på 
agenda 21

Fokus på at realiserer forskellige
 miljøprojekter sammen med ungerådet.

 Sund mad i skolerne!

Grønt Råd

Samarbejde med uformelle læringsmiljøer 
i kommunen kan skabe et øget kendskab 
til natur- og kulturhistorie

Klimakommune

Affalds- og r

Sammen mod 2030 - 
Planstrategi 2019

Sammen mod 
2030

Ungepolitik

Strategi for 
Natur- og 
Kulturhistorisk 
formidling i 
Jammerbugt 
Kommune

Skolepolitik 
- 2020

Fokus på genanvendelse og en prioritering at 
styrke kommunikation og viden rettet mod børn 
og unge gennem initiativet “Fremtidens 
superskraldere”

DK2020 
Affalds- og 
ressourceplan 
2014-2024

Ildsjæle gør 
forskellen

Skolernes aktiviteter kan skabe flere 
muligheder for lokalsamfundet ved at 
gennemtænke og dele ressourcer.

Klimakommune



Dialog og samarbejde mellem 
borgere, interessegrupper og 

politikere

Børne- og 
Ungepolitik 2018

ISHØJ
KOMMUNE 

POLITISKE PLANER 

ISHØJ KOMMUNE
Oversigt over planer, strategier og indsatser

Målsætning: Klar til verden og lyst til livet. 
Eleverne skal navigere i en foranderlig 

verden

“Vi tager ansvar for, at vi sammen med frivillige, foreninger, 
erhvervsliv, kulturtilbud og uddannelsesinstitutioner skaber en 

mangfoldighed, der åbner nye horisonter”

Styrelsesvedtægt for 
Ishøj Kommunes 
skolevæsen 2019

Målsætninger for Den Åbne 
Skole 

“Skolerne skal inkludere det omkringliggende 
samfund gennem samarbejde (...)”

Matematisk 
opmærksomhed 
og overgange
i børns liv

Arbejde med at udvikle børns 
matematiske nysgerrighed og 
kompetencer i dagtilbud, SFO og 
skole.  

Klimakommune

Fokus på energibesparelse på 
kommunens skoler.. 

Miljøpolitik 2018

“Det er en fælles indsats, der 
førstbærer frugt, når borgere 
og virksomheder selv blander 
sig i byen, engagerer sig og er 
med til at sætte deres grønne 
aftryk lokal”

Kulturpolitik 2018

“Inkluderende og kreative oplevelser 
bidrager til personlig udvikling og 
demokratisk dannelse, som opbygger og 
styrker fællesskaber og giver øget 
livskvalitet”

Grønt Råd

Kommuneplan 
2020-2032

Grøn kommune og bæredygtig 
udvikling 

Målsætning: Ishøj Kommune 
skal have en stærk grøn profil



Ambitiøs plan, bl.a. om  
reduktion af kommunens CO2

Fremtidens Børn
og Unge - 
digitaliseringsplan

HELSINGØR
KOMMUNE 

POLITISKE PLANER 

HELSINGØR KOMMUNE
Oversigt over planer, strategier og indsatser

Plan for Klima og 
Bæredygtighed 
2020-2030

21. Århundredes kompetencer

Særskilt afsnit om uddannelse, 
undervisning og adfærd

Vision 2030

Bæredygtighed er et nøgleord

Delmålsætning: Udvikle kreative og 
innovative læringsmiljøer

Sammenhængende 
Børn- og 
Ungepolitik

Helsingør Kommunes 
klimaarbejde skal fortsat være 

med i front

Sammenhængende 
progression gennem 
barn-/ungdommen

Planstrategi
2015-2027

Indtænkt sammenhæng med 
kommunens øvrige politikker

Biodiversitetsplan
2019-2030

Øge formidlingen af naturen

”Vi vil være testkommune og eksperimentere, 
og vi vil øge samarbejdet lokalt, national og 

internationalt”

Design to Improve 
Life

Alt pædagogisk personale 
uddannet til metoden

Klimaprojekter

DK2020

Klimakommune+

One Planet Living

Øge kommunens biodiversitet



IKAST-BRANDE
KOMMUNE 
POLITISKE PLANER 

IKAST-BRANDE KOMMUNE
Oversigt over planer, strategier og indsatser

Vision 
2018-2025

Fokus på bæredygtighed, 
cirkulær økonomi og 

håndtering af vand og affald

Lokal Agenda 21

Tæt samarbejde med kommunens 
borgere og virksomheder om at gøre 
kommunen mere bæredygtig. 

Se affald som en ressource.

“Initiativer kan vokse nedefra”
“Vær nysgerrig”

“Børn skal mærke at livet er stort”
“Fællesskab er fælles sag” 

“Lige muligheder kan kræve en 
hestesko”

Idræts- og 
Fritidspolitik

Bedre udnyttelse af eksisterende 
faciliteter, byrum og natur

Samspillet mellem fritidslivet og 
samfundet

Strategi for 
Affaldshåndtering 

Børn- og 
Ungepolitik

Kultur- og 
bibliotekspolitik Samarbejdet om børnekulturaktiviteter 

mellem biblioteker, musikskoler, 
museer, andre kulturudbydere, 
daginstitutioner og skoler udvides og 
udvikles.

Mental 
Frikommune

“Vi udfordrer vores forestillinger om velfærd; Vi 
lader os udfordre og inspirere af andre; Vi er 

ambitiøse og former fremtidens velfærd; Vi gør 
det umulige og det ugjorte”


