FN’s 17 Verdensmål i Københavns Kommune
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploadedfiles/verdens_maal_cph_fin-ilovepdf-compressed_0.pdf

Oplægsholder: Trine Hybholt, trinek@kk.dk, 26175896

Københavns Naturskole:
Plantning i klimaskoven
• Eleverne får en forståelse for skovens rolle i
drivhuseffekten

• Eleverne får hands-on oplevelser med at
plante et træ
• Eleverne bliver fortrolige med træets cyklus
fra frøproduktion og -spredning til
konkurrence, udtyndning og ældning
• Eleverne får en introduktion til
verdensmålene og taler om, hvordan
aktiviteten bidrager til opfyldelsen af
verdensmål 13 og 15.
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Øresundsmiljøskolen:
Plastik i havet
• Eleverne får en forståelse for plastiks
egenskaber og konsekvenser for
havmiljøet ved at lave forsøg med
forskellige plasttyper

• Eleverne får hands-on erfaringer med
mængden af plastik i havet ved at
indsamle og sortere plastik langs med
stranden ved Øresunds-miljøskolen
• Eleverne dissekerer fisk og undersøger
fiskemaver for mikroplast
• Eleverne får især erfaringer med
verdensmål 12 og 14.
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Verdensmålsskolen:
Hjemløs i København
• Undervisningen foregår i et autentisk miljø,
nemlig på herberget Kompasset i
Københavns Nordvestkvarter
• Eleverne får en rundvisning på Kompasset
og oplever hands-on, hvordan hjemløse
migranter i København lever
• Eleverne møder medarbejdere fra
Kompasset og lærer om migrantstrømme,
lovgivning i Danmark og EU og hjemløse
migranters livsvilkår
• Eleverne skriver breve til hjemløse
migranter med ønsker for deres fremtid
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Københavns Ungeråd
• Københavns ungeråd består af 35
engagerede unge mellem 12-20 år.
• Rådet har politisk indflydelse
igennem løbende sparring med
byens politikere, med høringsbidrag
samt med deres mandat til årligt at
indstille fire politiske forslag som
behandles af Københavns
Borgerrepræsentation.

• Via deltagelse i Ungerådet får børn
og unge trænet deres demokratiske
kompetencer og medborgerskab
samt stor indsigt i det politiske
system.
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Skolen ta’r Skraldet
• Skolen ta'r Skraldet er et undervisningsforløb
til folkeskoleelever, hvor de gennem
affaldsindsamling, leg og læring lærer at tage
medansvar for et rent, bæredygtigt og
ressource-effektivt København.
• Med grabbers og skraldespande kommer to
undervisere ud på skolen, hvor de på fire
lektioner arbejder med forskellige
skraldeproblematikker og lærer eleverne om
konsekvenserne ved henkastet affald.
• Et vigtigt element i Skolen ta’r Skraldet er
affaldsindsamlingen omkring skolen, hvor
eleverne ved selvsyn oplever, hvor meget
affald, der ligger i gader og grønne områder,
og hvor stort et forbedringspotentiale der er.
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ENERGI & VAND: Vandets
Vej og Energiens Vej
• ENERGI & VAND udbyder bl.a.
undervisningsforløb indenfor temaerne
energi- og vandforsyning I fortid, nutid og
fremtid – altid i et bæredygtighedsperspektiv.
• I forløbet Vandets Vej følger eleverne
vandets vej gennem samfundet og bliver
klogere på deres eget vandforbrug.
• I forløbet Energiens Vej følger eleverne
energiens vej gennem samfundet og bliver
klogere på temaer som drivhuseffekt, CO2
og vedvarende og fossil energi.
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Friluftsliv og bålmad
på Kattinge Værk
• Kattinge Værks medarbejdere er
specialiseret i at arbejde med
friluftsliv på land og vand, lejrliv og
udeskole, der rækker ud til alle
skolens fag.
• Der lægges særlig vægt på idræt,
naturfagene og ”bedre bålmad” bæredygtig madskole i det fri.
• Alle læringsforløb og
friluftsaktiviteter i vand og på land,
tager udgangspunkt i Kattinge Værks
unikke beliggenhed op ad Boserup
Skov, Kattinge Vig og Kattinge sø.
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Verdensmålsskolen:
Klimaforandringer
og verdensmål i ZOO
• Eleverne møder dyr forskellige steder i
verden, der er truet af
klimaforandringer
• Eleverne laver rollespil omkring
klimaforandringer og diskuterer,
hvordan de selv oplever
klimaforandringer
• Elever og undervisere finder i fællesskab
konkrete handlinger, som vi alle kan
foretage, for at hjælpe med at bevare
naturens mangfoldighed af dyr.
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Links:
Afdelingen for Bæredygtig Udvikling
https://www.groen.kk.dk
Factfulness – Hans Rosling
https://books.google.dk/books/abou
t/Factfulness.html?id=rm1UDwAAQB
AJ&printsec=frontcover&source=kp_
read_button&redir_esc=y#v=onepag
e&q&f=false

