
Verdensmålslunden i Albertslund 

Beskrivelse af projektets idé og formål: 
Der skal plantes 17 forskellige træer i en cirkel, som symbol på Verdensmålene. Ved hvert træ opstilles et 
skilt med en beskrivelse af verdensmålet og træet. I midten placeres 5 overdækkede borde og bænkesæt (med 
plads til en skoleklasse, ca. 30 personer), som giver mulighed for et godt samlingssted for daginstitutioner, 
skoler, vandrere, familier, m.fl. 

For at lunden hurtigt skal tage form og føles som et rum, planters der træer med klump på 2-3 meters højde.  
Vision:  
Vi ønsker at skabe ejerskab og synlighed omkring verdensmålene i et børne-/elevperspektiv. Derudover 
ønsker vi at få skabt et uderum i den lokale natur, som vil få flere ud i det fri, fx som et læringsrum, et sted 
hvor man kan tage et hvil på turen, et picnicsted, hvor familien kan være sammen i naturen, osv. 
Formål: 

● At skabe et synligt symbol for arbejdet med verdensmålene i Albertslund.  
● At bidrage til arbejdet med verdensmålene lokalt. Ved bl.a. at plante træer, klimaforebygger og 

-sikrer vi og skaber levesteder for mange forskellige arter – lige fra små insekter og råvildt til 
blomster og svampe.  

● At udvikle undervisningsmaterialer og -forløb på tværs af skoler, fag og årgange, hvor eleverne 
arbejder med verdensmålene på flere niveauer.  

● At udvikle undervisningsforløb med borgerinddragelse i børnehøjde både under og efter 
etableringen.  

● At stedet fremadrettet kan understøtte arbejdet med biodiversitet (i naboprojektet Biotopia, se evt. 
den vedhæftede fil) og skabe nye muligheder for læring i, med og om naturen.  

● At få etableret et attraktivt uderum, som taler til flere målgrupper og får flere ud i det fri. 
 
Samarbejdspartnere: 
Skoler og uddannelse 
By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse 
Agenda Center Albertslund 
Naturskolen 
Next – Erhvervsuddannelsen - Tømrerfaget 
 
Beskrivelse af projektets aktiviteter 
I selve etableringsfasen skal eleverne på tværs af skoler og klassetrin bidrage på forskellige niveauer. 

Eleverne bliver den store arbejdskraft og aktivt involveret i projektet. Vi ønsker at give eleverne ejerskab, 
men også bevidstgøre dem om, hvordan de i fællesskab kan være handlekraftige borgere og bidrage til 
arbejdet med verdensmålene. 
Udskolingseleverne laver beregningerne, måler op, klargøre jorden og markerer, hvor der skal plantes 
(praktisk matematik). 
Mellemtrinnet laver skilte med artsbeskrivelser af de forskellige træer (Håndværk og design samt N/T). 
Indskolingen planter, vander og passer træerne de første år af træernes vækst (praktisk N/T). 
Udskolingen bidrager desuden med beskrivelser, hvor de knytter de enkelte træer til ét af verdensmålene fx i 
form af et digt, eller lignende (Dansk). 



Sideløbende med elevernes arbejde hjælper Miljø og Teknik (Materialegården) fra Albertslund Kommune 
med at hente planter, udskifte noget af jorden (grundet en meget lerholdig jord), grave huller til skilte og 
bænke, m.m. 

Agendacenteret udarbejder forløb, så lunden kan indgå i aktiviteterne omkring Biotopia. Biotopia 
ligger op til og hvor der bl.a. er insekthoteller, brændemur, kvashegn, grusbed med blomster, 
beplantning der er god for biodiversiteten, fugleliv og der er ved at blive etableret en sø. Biotopia 
bruges i dag til demonstration, inspiration og undervisning. Verdensmålslunden vil trække flere 
skoleelever til området og Biotopia vil tilføre et ekstra fagligt indhold og udbytte for eleverne. 

Naturskolen udarbejder undervisningsmaterialet og div. vejledninger, der skal bruges op til selve projektet og 
undervisningsmaterialer, som skolerne efter etableringen kan benytte i forbindelse med udeskoleaktiviteter 
ved verdensmålslunden. 
De overdækkede borde og bænkesæt udarbejdes som opstartsprojekt på Next erhvervsuddannelsen - 
tømrerfaget. 
 

Beskrivelse af de forventede resultater 
Med projektet forventer vi at skabe et symbol for verdensmålene og et uderum, der kan benyttes af alle og 
forhåbentlig bidrage til mange gode aktiviteter og fælles oplevelser i den lokale natur. 

Vi forventer at være færdige med projektet, så vi kan holde indvielsen på FN-dagen d. 24. okt. 2019.  
Ved indvielsen ønsker vi at invitere Albertslunds borgmester, Mogens Lykketoft, skolechefen, 
skoleledelserne, pressen (Albertslund posten, Vestegnen, Lorry inviteres), de deltagende klasser, m.fl. Her 
kan eleverne stolt vise deres lund frem og formidle deres arbejde. Ved åbningen holder både borgmester Sten 
Christiansen og Mogens Lykketoft tale og klipper et bånd over ved åbningen. 
 

Målgruppe(r) 
Vi forventer, at der vil være mange brugere, da verdensmålslunden kommer til at ligge centralt i et af 
Albertslunds rekreative områder, hvor flere dagligt kommer forbi, når de cykler/går til og fra skole, 
daginstitution, arbejde, lufter hund, m.m. 

Ved at opsætte bord og bænkesæt, skaber vi et naturligt rum for hvil, fordybelse, mødested, m.fl. i det fri, 
som vil tiltrække flere brugere. 
Målgrupperne for projektet er dels borgere, der vil benytte lunden til rekreativt brug og dels skoler og 
børnehuse, der vil benytte lunden i læringssammenhæng.  
- Et uderum på flere niveauer - rummet i sig selv og lunden som symbol på vores fælles ansvar for at jorden 
skal være et godt sted at leve for alle - nu og i fremtiden. 
 


