
TORSDAG DEN 2. SEPTEMBER 2021 KL. 8:30-16:00 PÅ GODSBANEN
FN har i 2015 vedtaget 17 verdensmål. Disse mål skal resultere i, at alle børn i 2030 kan vokse op i en verden uden sult 
og fattigdom, hvor alle er lige, og hvor vi passer bedre på vores miljø, så både planter, dyr og mennesker kan overleve. 
Disse ambitiøse mål skal vi alle kende, så vi kan tage ansvar for den verden, vi lever i.
Denne konference giver dig redskaber og inspiration til, hvordan verdensmålene kan blive en del af din undervisning 
— også selvom du også var med på vores verdensmålskonference i 2018.

Kom gerne flere lærere fra samme skole, da det bliver nemmere at arbejde videre, når I har været flere afsted.

ULF I AARHUS INVITERER TIL KONFERENCE:

VERDENSMÅLENE
I UNDERVISNINGEN

Målgruppe: Lærere og skoleledere

Adresse: Godsbanen, Remisen, Skovgaardsgade 3, Indgang 3A, Aarhus C

Pris: Gratis. Ved udeblivelse eller afbud senere en 7 dage før afvikling opkræves institutionen 500 kr.

Forplejning: er inkluderet hele dagen

Tilmelding: www.ulfiaarhus.dk/kursus/verdensmaalene-i-undervisningen

Tilmeldingsfrist:  Fredag den 20. august 2021

Ved spørgsmål kontakt Louise Søgaard Nielsen, nsolo@aarhus.dk, 4185 6667

HUSK AT DU SKAL KUNNE FREMVISE CORONAPAS

www.ulfiaarhus.dk

https://www.ulfiaarhus.dk/kursus/verdensmaalene-i-undervisningen


Kl. 8.15 Ankomst og kaffe

Kl. 8.30 Velkomst ved ULF i Aarhus

Kl. 8.45 Verdensmålenes magi ved direktør Thomas Ravn-Pedersen, Verdens Bedste Nyheder
Her i starten af Verdensmålenes årti er det tid til handling og der er behov for at give både de nuværende og kommende genera-
tioner de kompetencer, de har brug for, for at kunne bidrage til en bedre og mere bæredygtig verden. Til den opgave har landets 
uddannelsessteder en kæmpe rolle i at ruste lærerne til at hjælpe den opvoksende generation med at gøre verden til et bedre og 
mere bæredygtig sted at leve.

Kl. 9.45 Oplæg om Grønt flag og grønne tiltag ved Skæring skoles leder Anne Schwartz

Kl. 10.00 Oplæg om FN Verdensmålsskole ved Strandskolens pædagogiske leder Astrid Bernhard 

Kl. 10.15 Oplæg om Unicef Rettighedsskole
ved Lisbjergs skoleleder Martin Loft

Kl. 10.30 Kaffe og croissant

Kl. 10.45 United Change - Klimavejfest i FN’s verdensmål ved Per Smedegaard fra Teatret Svalegangen 

Kl. 11.15 Verdensmål i Job og Uddannelses forløb ved Naturvidenskabernes Hus

Kl. 11.45 Inspirationsforløb fra ULF

Kl. 12.15 Frokost

Kl. 13.00 Valgfri workshop:
• Litteraturcentret
• Natursamarbejdet
• MUNDU - Center for global dannelse
• KØN (tidligere Kvindemuseet)
Se beskrivelserne på de næste sider

Kl. 14.00 Valgfri workshop:
• Hovedet i havet
• AffaldVarme Aarhus
• Byggeboxen
• KØN (tidligere Kvindemuseet)
Se beskrivelserne på de næste sider

Kl. 15.00 Verdensmål og hverdagsaktivisme ved Signe Wenneberg
Forfatteren og klimaaktivisten Signe Wenneberg taler om “Verdensmål og hverdagsaktivisme - og hvad man selv kan gøre i 
forhold til klima og bæredygtighed i småt og stort”. 
Hvad kan vi borgere, forbrugere og helt almindelige mennesker gøre i hverdagen - også når alt det med klima og verdensmål lyder 
meget abstrakt?  Signe Wenneberg medbringer konkrete eksempler.

Kl. 16.00 Tak for i dag

PROGRAM

www.ulfiaarhus.dk

HUSK AT DU SKAL KUNNE FREMVISE CORONAPAS

Oplæg ved Signe Wenneberg



1. LITTERATURCENTRET
I antologien, DET HUL AF LYS, fortolker århusianske forfattere og kunstnere FNs verdensmål for bæredygtig udvikling i ord og billeder. 
Forfatter Mads Mygind vil præsentere bogen som helhed og sit eget bidrag og verdensmål mere specifikt. Dernæst vil han lave en kort skrive-
øvelse med deltagerne ud fra bogen og dens tema.  Mygind har skrevet en række fortællende digte om at have ondt i ryggen og tage morfin 
for det. Hans verdensmål er: Sundhed og trivsel. Digtene er lettilgængelige, humoristiske og ømme. Der kræves ingen forhåndsviden- eller 
kunnen for at deltage. Alle deltagere vil få et eksemplar af antologien.
Målgruppe: 7.-10. klasse — dansk

2. NATURSAMARBEJDET
Gør verdensmål til vores mål
I workshoppen laver vi bee wrap ligesom i forløbet Bæredygtig madpakke. Vi bruger det som et konkret eksempel på en bæredygtig handle-
mulighed, og som et udgangspunkt for en diskussion om hvor og hvordan vi alle sammen kan tænke bæredygtighed ind i hverdagen.
For Verdensmålene for bæredygtig udvikling er ikke være noget fjernt og abstrakt, som nogen tager sig af. Det er mål, som VORES regering 
og ALLE VERDENS ØVRIGE REGERINGER har forpligtet hele verdens befolkning (altså bl.a. DIG og MIG og eleverne) til, at vi sammen skal nå. I 
workshoppen kommer du også til at høre om hvordan Natursamarbejdet generelt arbejde med at få verdensmålene ind i alle vores forløb og 
daglige drift. Vi vil gerne gøre verdensmål til HVERDAGSMÅL. 
Målgruppe:  1.-6. klasse — natur/teknologi eller som alment dannende

3. MUNDU- CENTER FOR GLOBAL DANNELSE
Verdens pinkode 
Skal du gå på dine bare fødder, eller skal du cykle? Laver du mad over bål, eller har du et komfur og et køkken? Prøv MUNDUs nye rollespilskon-
cept, der er inspireret af Gapminder og Hans Rosling. Spillet promoverer et verdenssyn væk fra stereotyper og mediernes overdramatiserede 
billede af, hvordan verden ser ud.  
Målgruppe: 7.-10. klasse — dansk, samfundsfag, geografi, historie, engelsk, kristendom og matematik

4. KØN (TIDLIGERE KVINDEMUSEET)
Lyserødt prinsessekrymmel og lyseblåt superheltekrymmel fra Dr. Oetker. Drenge som politimænd og piger som brude i Føtexs reklame for 
årets fastelavnsudklædning. Pigefnidder og drengestreger. Ludere og bøsserøve.   
 Verdensmål 5 handler om ligestilling mellem kønnene. Også i Danmark er der nok at tage fat i, når det handler om køn og ligestilling. Works-
hoppen giver dig inspiration til at undervise i køn og ligestilling i et historisk og nutidigt perspektiv - med det formål at give eleverne mulighed 
for at reflektere over og tage stilling til det liv, de ønsker at leve og det samfund, de er en del af. Få en smagsprøve på de undervisningsforløb, 
du kan møde på museet KØN.  Og få inspiration til at arbejde med køn og ligestilling hjemme i klasselokalet. 
Målgruppe: 4.-6. klasse — dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning

WORKSHOP KL. 13:00-14:00



5.  HOVEDET I HAVET
Projekt Hovedet i Havet (AU) introducerer undervisningsforløbet ’Plastik på tværs’, som er forløb, der lægger op til at arbejde tværfagligt 
omkring problematikkerne med plastik i havet.
Vi gennemgår kort, hvordan et besøg hos en klasse er bygget op, og i denne workshop prøver I selv kræfter med den eksperimentelle del. Vi 
skal nemlig dissekere sild og lede efter mikroplast i deres maver.
Målgruppe: 1.-10. klasse — natur/teknologi, biologi, geografi, fysik/kemi

6. AFFALDVARME AARHUS 
Affald, ressourcer og bæredygtighed i praksis 
Hvad laver man i Affaldsskolen eller på ReUse? I denne workshop prøver du nogle af de konkrete øvelser, som eleverne laver, når de besøger 
affaldsforbrændingen i Lisbjerg eller den anderledes genbrugsstation ReUse i Sydhavnen. Disse to tilbud forbinder på hver sin måde store ord 
som ressourcer og bæredygtighed med børnenes hverdagsliv. 
Målgruppe: 3.-7. klasse — natur/teknologi, håndværk/design eller tværfaglige forløb — men alle fag er velkomne!

7. BYGGEBOXEN
Byggeboxen er et undervisningsforløb for 4.-7. klasse, der sætter fokus på, hvordan byggeriet kan være med til at skabe bæredygtighed, 
gennem FN’s verdensmål nr. 11 “Bæredygtige byer og lokalsamfund”. Samtidig sætter forløbet fokus på byggeriets komplekse verden fra 
arkitektens arbejde til de enkelte håndværksprocesser på en byggeplads. Omkring 40 % af energiforbruget i Danmark, såvel som i EU, bruges 
til el og varme i bygninger, så der er et kæmpe grønt potentiale, som den yngre generation kan lære om.
Målgruppe: 4.-7. klasse — billedkunst, dansk, håndværk/design, matemaik og natur/teknologi

8. KØN (TIDLIGERE KVINDEMUSEET)
Hvorfor taler vi om ”12-tals piger”, ”tabermænd” og ”fuckbois”, og hvad er en ”feltmadras”, en ”rendemaske” og en ”hanrej”? Hvilken betyd-
ning har køn for os i dag? Og hvordan kan vi bruge kulturhistorien til at forstå vores syn på køn, kønsroller og ligestilling? 
FNs verdensmål 5 handler om ligestilling mellem kønnene. Også i Danmark er der nok at tage fat i, når det handler om køn og ligestilling. 
Workshoppen giver dig inspiration til at undervise i køn og ligestilling i et historisk og nutidigt perspektiv - med det formål at give eleverne 
mulighed for at reflektere over og tage stilling til det liv, de ønsker at leve og det samfund, de er en del af. Få en smagsprøve på de undervis-
ningsforløb, du kan møde på museet KØN.  Og få inspiration til at arbejde med køn og ligestilling hjemme i klasselokalet. 
Målgruppe: 7.-10. klasse — dansk, samfundsfag, historie, sundheds- og seksualundervisning

WORKSHOP KL. 14:00-15:00


