
 

 

Program  

3. oktober 2019 

Nationalt naturfagskoordinatormøde  

08.00 - 09.00  

Ankomst og morgenkaffe 

Flydende ankomst og netværksmorgenmad. 

Brug indgangen på Axeltorv 3 overfor Cirkusbygningen. 

09.00 - 9.15 

Velkomst 

Astra samt Anne Arhnung, direktør i Landbrug & Fødevarer, byder velkommen. 

09.15 - 9.30 

Rammesætning 

Astra rammesætter dagens tema: Arbejdet med FNs verdensmål i kommunerne. 

09.30 - 10.15 

Oplæg v. Jeppe Læssøe, professor emeritus, DPU 

Jeppe Læssøe giver et historisk rids over, hvordan UNESCO har introduceret og 

beskrevet ’Uddannelse for Bæredygtig Udvikling’ og sidenhen har omsat 

Verdensmålene til læringsmål. I tilknytning hertil trækkes tråde tilbage til 

1990’ernes miljøundervisning og til den miljøpædagogiske forskning i Danmark 

såvel som i udlandet. Hovedvægten vil være på, hvilke kompetencer der er brug 

for samt på didaktiske principper, der kan understøtte udviklingen heraf. 

Afslutningsvis berøres naturfagsundervisningen som oplæg til den efterfølgende 

diskussion. 

10.15 - 10.30 

Formiddagssnack 

10.30 - 11.15 

“Nordisk arbeitsmodell for undervisning i bærekraftig utvikling” 

“Bæredygtigheds-didaktik” - findes det? Ole Kronvald, Astra, fortæller om et 

nordisk samarbejde, hvor landenes erfaringer med undervisning i bæredygtighed 

blev samlet til et bud på en fælles nordisk didaktik på området. Denne didaktik 

giver et bud på en række centrale pointer ift. kompetenceudvikling og projekter i 

kommunerne. 

Sted: Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 Kbh K. 
 



 

11.15 - 12.30 

Gruppedrøftelser 

Efter de to indledende oplæg perspektiverer deltagerne egne indsatser i 

kommunerne om bæredygtighed og Verdensmål.  

12.30 - 13.15 

Frokost 

13.15 - 15.00 

Verdensmål i kommunerne 

En række kommuner sidder for bordenden og fortæller om deres indsatser 

omkring verdensmål. Der lægges op til drøftelser og debat - hvilke succes’er 

oplever I derude, og hvilke barrierer løber I ind i? 

To runder. 

15.00 - 15.30 

Eftermiddagssnack og netværk 

15.30 - 16.00 

Nationale indsatser for bæredygtighed og verdensmål 

Lise Lotte Toft, kontorchef i departementet, BUVM, introducerer til Strategi for 

Danmarks UNESCO-samarbejde. 

Mads Joakim Sørensen, læringskonsulent i BUVM, præsenterer områder i 

Undervisningsministeriets projekter og indsatser, der relaterer sig til FNs 

Verdensmål for bæredygtig udvikling.   

16.00 - 16.30 

Verdensmål og kommuner - hvordan tages der fat på opgaven? 

Line Berg Madsen, director i PwC, præsenterer en ny analyse af kommunernes 

verdensmålsindsatser. Hvordan har kommunerne taget fat på den store opgave, 

og hvilke indsatser lader til at have særlig stor effekt? 

16.30 - 16.45 

Hvordan vil naturfagskoordinatorer kunne mærke den nye regering i 

deres og kommuners arbejde med udvikling af naturfaglig kultur? 

- en hilsen fra formanden for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, 

folketingsmedlem Anders Kronborg (S), der har baggrund som lærer og 

kommunalbestyrelsesmedlem i Esbjerg Kommune. 

16.45 - 17.00 

Evaluering og tak for i dag 

17.00 - 17.30 

Mulighed for en to-go-sandwich til hjemturen. 

Mulighed for besøg i udsigtstårnet hos Landbrug & Fødevarer for at se ud 

over Københavns tage. 
 

Sted: Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 Kbh K. 
 


