Ungdomsskolen

TEMA
FN´s Verdensmål

MAJ 2019

Verdens mål
FN har sat kursen frem mod år 2030

Det er FN, der står bag de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene blev vedtaget ved FN topmødet i New York den 25. september 2015 og trådte
i kraft ved årsskiftet. Det er meningen, at de skal sætte kurs mod en bæredygtig
udvikling frem til år 2030.
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193
medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder,
sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.
De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner,
og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender
således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats
at opnå holdbare udviklingsresultater.

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
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Afskaf fattigdom i alle dens former overalt
Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug
Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre
Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle
Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og pigers rettigheder og
muligheder
Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle
Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle
Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld
og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle
Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig
industrialisering og frem innovation
Reducer ulighed i og mellem lande
Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige
Fremme bæredygtigt forbrug og produktion
Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger
Bevare og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og deres ressourcer
Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af
skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet
Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for
alle og opbyg effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer
Styrk det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene
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Vi skal tage
de unge alvorligt
A F L AR S B UCH H O LT KR IST E N S E N , S IL KE B O RG UN G DO M S S KO L E
FO R M AN D FO R UN G DO M S S KO L E FO R E N IN G E N S B EST Y R E LS E

Der er flere, der har rystet på hovedet over, at unge fra hele verden
strejkede fra skolen for klimaets skyld. ”Naivt. De skulle hellere
passe deres skolegang,” lød det.
I stedet bør vi tage imod de unges engagement med glæde – og
alvor. Selvfølgelig løser det ingen problemer, at unge bliver væk
fra skole og stiller sig op med bannere. Og ja, der er sikkert nogen
af de unge, der blot har taget det som en fridag. Men der er stor
alvor bag, og senest bakkede tusindvis af forskere op om de unge
demonstrationer i et åbent brev, hvor det bl.a. hed:
”Deres bekymring er berettiget og støttes af den bedste forskning,
vi har. De nuværende initiativer for beskyttelse af klimaet og biosfæren er dybt utilstrækkelige.”
Skal klimakursen ændres eller i det mindste bremses, er der brug
for initiativ og engagement, innovative løsninger og ikke mindst
handling. De unge handler med de muligheder, de nu en gang har,
og gør dermed os alle opmærksomme på situationens alvor –
ligesom forskere og politikere bør handle.
Som ungdomsskoler skal vi også handle, bakke op og understøtte
de unges engagement – vel at mærke uden at omklamre og
dræbe gejsten, som lektor Maria Bruselius-Jensen fra Center for
Ungdomsforskning advarer om inde i bladet.
Artiklerne i dette temanummer om FN´s Verdensmål bevidner, at
mange ungdomsskoler allerede er i gang med aktiviteter, valgfag
Udkommer 10 gange årligt
Udgiver: Ungdomsskoleforeningen, Lumbyvej 19 D, 5000 Odense C. Tlf. 66 149 1 49
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og understøttende undervisning centreret om klimaet, men også
omhandlende flere af de andre af de 17 verdensmål. Det handler
om empowerment i mødet med unge fra Uganda, læring for fremtiden og globalt medborgerskab.
Ungdomsskoleforeningen er også på vej med et initiativ, der skal
understøtte ungdomsskolernes arbejde med FN´s Verdensmål. I
samarbejde med Ungdomsringen er vi ved at planlægge en konference om verdensmålene, hvor vi bl.a. forventer, at den tidligere
formand for FN´s generalforsamling Mogens Lykketoft vil deltage
og fortælle om verdensmålene, og hvordan de blev udviklet og
siden vedtaget.
Planen er, at deltagerne efterfølgende skal udvælge og udvikle
de verdensmål, der giver allermest mening for ungdomsskoler og
klubber at arbejde med i dialog med de unge. I den forbindelse vil
der være workshops og praksiseksempler på verdensmålsprojekter.
Den endelig aftale i skrivende stund ikke helt på plads, men målet
er, at konferencen vil blive afviklet i starten af september måned
i Odense. Vi skal nok gøre nærmere opmærksom på tid, sted og
program i løbet af foråret - såvel i vores nyhedsbrev som her i
bladet.
God fornøjelse med læsningen. .

Synspunkter, der fremsættes i bladet
dækker ikke nødvendigvis Ungdomsskoleforeningen synspunkter. Kopiering
eller anden gengivelse af enkelte artikler
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kildeangivelse.
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Vi råber så højt, vi kan
I marts måned strejkede unge i hele verden for klimaet. Hvorfor og
hvad vil de få ud af det? Vi har snakket med en af arrangørerne.
AF BJARNE MOURIDSEN

Fredag den 15. marts strejkede over 1,4 millioner unge skoleelever i over 100 lande for
klimaet. Listen over danske byer, hvor unge
deltog er lang, og ifølge de unge arrangører
selv mødte der fx 1.000 op i Aalborg, 250 i
Haderslev, 400 i Middelfart, 200 i Nykøbing
Falster og hele 10.000 foran Christiansborg
i København (kilde: klimastrejke.org).
Målet med de unges strejke er i første
omgang at få klima øverst på den politiske
dagsorden, men eleverne vil også gerne
have handling og sikre sig, at politikerne
overholder Paris-aftalen, som forpligter
til at sikre, at jordens temperaturstigning
ikke overstiger to grader.
Vil vise alvoren
Det mål var der altså stor opbakning til fra
unge i Danmark og hele verden.

- Jeg tror, at unge generelt er færdige med
at sidde og vente på, at beslutningerne
bliver taget. Vi har ventet i lang tid nu, og
bliver bekymrede og bange og nok også
bange for at vores fremtid ikke kommer til
at ændre sig, siger Rikke D. Nielsen, som
var med til at arrangere strejken i Roskilde,
hvor omkring 2000 mødte op.
Og hun fortsætter:
- Det her er for at vise, hvor mange vi er,
og råbe så højt, vi kan, om den forandring
vi ønsker. Vi går ud på gaderne og strejker
bl.a. for at gøre alle andre opmærksomme
på, hvor alvorligt, vi synes klimaproblemet
er. Men også for at vise, at klimaproblemet er så alvorligt, at vi ofrer dele af vores
skolegang, fordi intet kan måle sig med
denne seriøsitet, der er omkring klimaforandringerne.

2000 unge strejkede for klimaet i Roskilde (foto: Line D. Nielsen)
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Vigtigt valgemne
De unge klimaaktivister samarbejder gennem organisationen FridaysForFuture. En
af forbillederne er den 16-årige svensker
Greta Thunberg, som siden august 2018
har strejket fra skole hver fredag for at
sætte fokus på klimaproblematikken.
Greta Thunberg, der er kendt i hele verden
for sin kamp, og bl.a. har talt ved klimatopmøde i Polen, i FN og ved det økonomiske
topmøde i Davos, deltog selvfølgelig selv i
strejken i Stockholm.
At få folk til at lytte – hvad enten vi taler
om presse, offentligheden eller politikerne,
er netop håbet for de unge.
- Fordi vi kunne få samlet så mange, fik
vi selvfølgelig god mediedækning, hvilket
bredte vores håb og krav videre ud. Men vi
har også været med til at sætte debatten

CeFU-konference om globalt
fællesskab
De unges klimastrejke rundt om i hele verden er udtryk for
et grænseoverskridende ungdomsfællesskab. Men hvordan
skabes et sådant fællesskab? Hvordan ser de ud? Hvem er
med? Hvem er udenfor? Hvad er et godt fællesskab? Og
hvordan understøtter vi gode fællesskaber?
Det er nogle af de spørgsmål, som Center for Ungdomsforsknings majkonference vil forsøge at besvare. Konferencens
titel ”Spirende globalt fællesskab, men alene i skolen?”
henviser til den unge svenske aktivist og katalysator Greta
Thunberg, hvis klimastrejke igangsatte det globale fællesskab, men som samtidig selv har asperger og står uden for
de nære sociale fællesskaber i skolen.
Blandt oplægsholderne på konferencen er Professor Hilary
Pilkington fra University of Manchester, Anne Mette Thorhauge fra Københavns Universitet, Knud Ryum fra Aarhus
Universitet, Helle Rabøl Hansen fra NO!SE, Network Of Independent Scholars (in) Education samt Maria Bruselius-Jensen
og Anne Mette W. Nielsen fra CeFU.
Konferencen finder sted den 22. maj 2019 i København. Læs
mere på cefu.dk

You say you love your children
above all else and yet you are
stealing their future in front of
their very eyes.
15 år gamle Greta Thunberg fra Sverige til verdens ledere

i gang. Vi kan se, at vælgerne og borgerne generelt er begyndt at
tage problemstillingen op, hvilket vi klart håber vil smitte af på
politikerne. Hvis du kigger på altingets måling omkring det vigtigste emne for vælgerne, er det klimaet, siger Rikke D. Nielsen.
Læs også interviewet med Maria Bruselius-Jensen fra Center for
Ungdomsforskning på side 10-11 her i bladet.

Skræddersyede
studieture
til Rom & Firenze

fra kr. 1.915,Rom
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Ideer til faglige studiebesøg på studieturen, f.eks.:
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Cykeltur i Firenze
Rafting/kanotur ned ad Arno-floden (Firenze)
Carrera og marmor (Firenze)
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Ring på 65 65 65 63
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Global Youth Uganda
Unge i Aalborg arbejder med udvalgte verdensmål i mødet med unge
fra Uganda. Målet er, at de opnår globalt udsyn og empowerment

AF TE AMLEDER OG IN T ER NAT I O NA L KO O R D I NATO R C AM IL L A L IN DUM , UN G A AL B O RG

Global Youth Uganda har en målsætning
om at uddanne, informere og skabe fremtidens forandringsagenter. Unge med store
stemmer som Malala Yousafzai og Greta
Thunbergs inspirerer - og disse piger taler
om ordet ”empower”. Der er ingen skøn og
rammende oversættelse af ordet, men i
ordet er evnen til at bemyndige, give styrke
og kompetence til at forandre.
Det er præcis, hvad Global Youth Uganda
handler om.
Mere end blot en rejse
I UngAalborg startede projektet Global
Youth i 2012, hvor vi havde den første
delegation af unge i Uganda. Her var vores
fokus at arbejde med de unges fritidsliv,
så de danske unge kunne møde ugandiske unge, og de kunne lære af hinanden.
Sidenhen har projektet udviklet sig, men
der har altid været et stort lærings- og
dannelsespotentiale i projektet.
Vi var afsted sidst i 2018, hvor vi bl.a. arbejdede med de unges kompetence inden
for projektstyring, social ansvarlighed,
interkulturel forståelse og læring gennem
ung-til-ung.
De unge gjorde et stort stykke arbejde
inden turen, hvor de samlede penge ind
til brønde med rent drikkevand og solcellelamper til beboerne i udvalgte landsbyer.
Med hjælp fra den ugandiske organisation
JEEP var de unge selv med ude at indvie
brønde og overlevere lamper til beboerne i
tre forskellige landsbyer.
I projektet samarbejder vi også med
Mokuno Boarding School, der er en skole,
som arbejder innovativt og har fokus på
de ugandiske børns mulighed for øget
læring. Vi havde fået doneret nogle aflagte
Ipads, som vi havde med til skolen, og
vores unge skulle lære udvalgte elever på
skolen, hvordan de kunne bruge Ipad som
et læringsredskab.

I vores dage på skolen skulle de unge også
samarbejde med skolens elever om nogle
cases vedrørende verdensmålene. Det
blev åbningen til 2020-versionen af Global
Youth Uganda.
Øget fokus på verdensmålene
I det igangværende projekt har vi nemlig
sat yderligere fokus på verdensmålene, og
hvilken betydning de har for borgere, alt
efter hvor de bor i verden.
- Det er vigtigt at forstå verdensmålene i
forskellige perspektiver og ikke kun som
ung i Danmark. Derfor arbejder vi i projektet med, at de unge skal kunne forstå,
hvordan man kan arbejde nuanceret med
verdensmålene, fortæller Karin Keller, der
er projektmedarbejder hos UngAalborg og
primusmotor for projektet.
Hun fortsætter:
- Vi vil gerne give de unge en forståelse af,
at det, som de oplever som nødvendigt i
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deres liv, ikke nødvendigvis er vigtigt for de
ugandiske unge.
Vi lægger derfor stor vægt på i projektet, at vores unge er ligeværdige med de
ugandiske unge, de skal og kan lære af
hinanden.
Finder sammenhænge
Som en del af denne proces, mødes vi for
at få indsigt i globale temaer og problemstillinger, der har udgangspunkt i netop
FN’s Verdensmål. Deltagerne har fået stor
indsigt i de forskellige verdensmål og har
på baggrund af denne viden og diskussioner prioriteret de fem verdensmål, som
2020-holdet vil have fokus på. Målene er:
#1 Afskaf fattigdom
#3 Sundhed og trivsel
#4 Kvalitetsuddannelse
#5 Ligestilling mellem kønnene
#6 Rent vand og sanitet
- I vores søgen efter viden og samarbejde,

finder deltagerne sammenhænge mellem de forskellige verdensmål; fx at der er en sammenhæng mellem #4 Kvalitetsuddannelse, #5 Ligestilling, #6 Rent vand og sanitet og #3 Sundhed og
trivsel, når der i nogle kulturer findes en tradition for, at kvinder
under deres menstruation, skal sidde i menstuationshytter, eller
når piger verden over ikke kan gå i skole, når de har menstruation,
fortæller Karin Keller.
På den måde skaber vi også rammer for at reflektere over sammenhængen mellem verdensmålene, når vi fx skal lave samarbejdsøvelser uden lys eller mad uden elektricitet. Deltagerne får
en forståelse af begreberne fattigdom og ekstrem fattigdom
og ikke mindst, hvilke forskelle der er på at leve i fattigdom og
ekstrem fattigdom.
Vi arbejder ikke med katastrofeprofetier, men lytter bl.a. til Hans
Rosling, som er en verdensberømt statistiker og læge samt til
Verdens Bedste Nyheder, der ligeledes ønsker at finde og formidle
løsninger på verdens udfordringer.

formen og lærer/elev-relationen i forhold til elevernes læring fx
vedr. verdensmålene, har betydning for, hvordan vi tilrettelægger
vores workshops, når vi besøger skolen i februar 2020.
Det giver vores unge viden om og mulighed for at reflektere over
de forskellige perspektiver, der eksisterer i forbindelse med de
enkelte verdensmål – alt efter hvor man befinder sig i verden. En
nødvendighed hvis de har et ønske om at forandre noget i verden.
Det har de nemlig, og det er empowerment.
Gennem tiden har ca. 80 unge været direkte involveret i Global
Youth. Dertil kommer en spredningseffekt i form af arbejde, der kører parallelt med og efterfølgende i forhold til at formidle projektet
rundt til andre unge.

En del af strategien
Global Youth Uganda er en del af en mere målrettet strategi i
UngAalborg, da vi har gennem en årrække haft en flere internationale aktiviteter for de unge i Aalborg. Først meget sporadisk,
men siden 2014 mere målrettet, da vi besluttede at sætte vores
internationale aktiviteter mere fast på dagsordenen.
Det mundede ud i først politikområdet Go Global (2014-18) og siden hen politikområdet Lokalt/Globalt, som er vores international
strategi frem til og med 2020.
Når vi arbejder så målrettet med den internationale dimension,
er det, fordi vi gerne vil medvirke til, at unge øger deres globale
udsyn, styrker deres interkulturelle kompetencer og har fokus på
mangfoldighed og kulturforståelse, da det kan være med til at
styrke de unges selvrefleksion og tolerance over for andre måder
at leve sit liv på.
Ønske om at forandre
Med vores strategi har vi et klart fokus på at inddrage det globale
i det lokale og omvendt. Derfor har vi med 2020-holdet også prioriteret, at vores unge skal møde nogle af vores ugandiske samarbejdspartnere, som kommer på besøg i Danmark for at gå i dialog
med vores unge om, hvordan de i deres organisationer arbejder
med verdensmålene.
Samtidigt arbejder vi også med de ugandiske lærere på Mokuno
Boarding School og går i dialog med dem, da en stor forståelse for
de meget forskellige undervisningsrammer, om fx projektarbejds-
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De unge lærer for
fremtiden
UngOdense sætter med projektet Læring for Fremtiden fokus
på arbejdet med en verden i balance
AF C AMILL A R ASMUS SEN, ER I K R A SMU SSEN O G PER N IL L E M O ES G A AR D N IE LS E N , UN G O DE N S E

Bæredygtighed, klima og en grønnere
fremtid er nogle af de vigtigste emner
på dagsordenen både lokalt og på verdensplan. Især den unge generation tager
debatten om en grønnere fremtid alvorligt.
Med inspiration fra bl.a. den 16-årige klimaaktivist Greta Thunberg agerer tusindvis af unge over hele verden for at sikre
klodens fremtid og sætte klima øverst på
den politiske dagsorden.
UngOdense danner og uddanner den
nye generation for at skabe en fremtidig
verden i balance. Gennem flere år har
UngOdense fokuseret på arbejdet med
bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål i
udviklingsprojektet Læring for Fremtiden.
Fysisk og autentisk læringsmiljø
Læring for Fremtiden har base i Halmhuset, som er placeret i Odense centrum.
Halmhuset er et fysisk og autentisk
læringsmiljø, der er bygget op af genbrugsmaterialer. Her arbejder de unge
med bæredygtige problemstillinger, og får
hands-on erfaring både ved at udtænke
løsninger og afprøve dem i praksis. Undervisningen har en kobling til virkeligheden,
som virker motiverende og engagerende
for de unge samt styrker deres udbytte af
undervisningen.
Gennem forskellige og spændende læringsforløb kan de unge prøve kræfter med
alt lige fra at genanvende plast, designe
fremtidens boliger, sanke mad i byen, upcycle affald til flotte produkter eller give
sig i kast med at bygge lerovne, træhuse
og tømmerflåder.
De sidste to år har mere end 800 unge
deltaget i Læring for Fremtiden. Gennem
praksislæring og ungeinddragelse bliver de

Læringsaktiviteter i Halmhuset (foto: Hans Kristian Hannibal-Bach)
unge både medudviklere og medbyggere af
projekter, der styrker deres viden og handlekompetencer inden for bæredygtighed.
Læringsforløb for 5-6. Klasser
Læringsforløbene skaber fokus på dagligdagens problemstillinger i forhold til FN’s
17 verdensmål. Eleverne bliver undervist i
teoretisk viden inden for det pågældende
forløb, og får derefter lov til at afprøve
teorien i praksis. Forløbene kan spænde
fra ”Mad og selvforsyning”, ”Plastik og
havmiljø” til ”Genbrugsbyg” m.fl.
Læringsforløbet ”Plastik og havmiljø” inddrager fx de unge i, hvor meget skrald der
ender i vores have, og hvilke konsekven-

8 | UNGDOMSSKOLEFORENINGEN Ungdomsskolen Nr. 4 Maj 2019

MA

serne det har for både dyreliv, planteliv og
fødekæden.
De unge indsamler selv plastik i Odense Å
eller Odense Havn, hvilket øger de unges
bevidsthed om konsekvenserne af forurening i vandet. Det giver eleverne handlemuligheder i deres hverdag til at træffe
bæredygtige valg. Eleverne fortæller selv:
”Jeg vil gå ud og samle skrald i naturen og
sortere det”
”Jeg synes, at jeg har lært meget om, hvad
vi indtager, fordi jeg vidste ikke, at der var
plastik i tandpasta og håndsæbe”.
”Jeg har lært en masse om, hvordan plastik forurener vores miljø.”
UngOdense ønsker på den måde at bidrage

De unge fremlagde deres idéer om bæredygtighed ved en stor idéfestival

til at ruste de fremtidige generationer til at
kunne håndtere de klima- og miljøudfordringer, som de i fremtiden vil stå overfor
lokalt og globalt. Det gode samarbejde
mellem UngOdense og folkeskolerne gør
det muligt at sikre nye og innovative læringsmiljøer for de unge.
Innovation og Bæredygtighed
Valgfaget ”Innovation og Bæredygtighed”
er et eksempel på, hvordan Læring for
Fremtiden skaber praksisnære læringsforløb, hvor elever i samarbejde med virksomheder udvikler nye og konkrete bud på en
mere bæredygtig fremtid. Virksomhederne
stiller konkrete udfordringer, som de unge
arbejder med over 10 undervisningsdage.
Forløbet afsluttes med en Idéfestival, der
afholdes på en af de medvirkende virksomheder. En af udfordringerne i år var at få
flere restauranter til at skifte vand på flaske ud med postevand. Gruppen ”Tag imod
dråben, tag imod fremtiden” udviklede et
skilt til restauranterne og lavede et forslag
til en kampagne. De unge har formået at få
kampagnen afprøvet på forskellige restauranter i Odense.
Samarbejdet er mellem UngOdense, otte
folkeskoler, Fjernvarme Fyn, Odense Renovation og Vandcenter Syd. Samarbejdet har
ført til udviklingen af et inspirationshæfte,
hvor andre kan finde inspiration til at arbejde med innovation og bæredygtighed.

- Samarbejdet med virksomhederne har
lært os, hvordan virksomhederne fungerer,
og hvad deres konkrete udfordringer er. Det
har givet os et nyt syn på virksomhederne,
og hvor vigtigt bæredygtighed er, siger en
af grupperne.
Advisory Board
- Det brede samarbejde omkring Læring
for Fremtiden har været helt afgørende for
at skabe udvikling og kvalitet. Det gør vi
ved altid at tænke relevante samarbejdspartner ind i vores aktiviteter også i vores
Advisory Board, siger Erik Rasmussen,
Viceungdomsskoleleder UngOdense.
Advisory Boardet er sammensat af 22
aktører med forskellige fagperspektiver,
viden og tilgange. Aktørerne omfatter;
uddannelsesinstitutioner, ungdomsuddannelser, politiske beslutningstagere,
virksomheder, skoler, elevråd og NGO´er.
Advisory Boardets brede faglighed skal
sikre projektets fremdrift, udvikling og høje
kvalitet. Advisory Boardet er afgørende for
at kunne blive inspireret og videreudvikle
projektet.
Festival for Fremtiden
Læring for Fremtiden vil i år afholde en
festival, Festival for Fremtiden. Rammerne
for festivalen er FN’s 17 verdensmål. Vi
ønsker at vise børn og unge, at det er let
at være bæredygtig, og at de i allerhøjeste
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grad selv kan være med til at realisere verdensmålene. Altså en rigtig festival drevet
af unge, med unge og for unge.
Festivalen kommer til at bestå af talks,
workshops, udstillingstelte, spisefaciliteter, fællesskaber med globale og bæredygtige perspektiver. Den kommende festival
er et samarbejde mellem UngOdense
og en arrangørgruppe bestående af fem
ungdomsorganisationer; Ungdommens
Røde Kors, Odense Fælleselevråd, Slænget,
UngEnergi og GroOdense.

Læring for Fremtiden tilbyder følgende
læringsforløb for 5-6. klasser: ”Mad
og selvforsyning”, ”Tøj, produktion
og forbrug”, ”Plastik og havmiljøet”,
”Genbrug” og ”Genbrugsbyg”.
UngOdense har udarbejdet et inspirationshæfte ”Læring for fremtiden”,
som kan inspirere andre til at udvikle
innovative læringsforløb, der kan
danne og uddanne den nye generation
i FN’s 17 verdensmål. Find det på www.
ungodense.dk/media/Inspirationskatalog_2019.pdf
Festival for Fremtiden finder sted
torsdag d. 29. august og fredag d. 30.
august kl. 9-18.
I 2017 vandt udviklingsprojektet Læring for Fremtiden Odense Kommunes
Bæredygtighedspris, og samme år
vandt valgfaget ”Innovation og Bæredygtighed” Publikumsprisen i DM for
skoleudvikling.
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De unges bekymring
er naturlig
Vi har stillet spørgsmål om de unges engagement i klimaproblematikken til lektor Maria Bruselius-Jensen fra Center
for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet
AF BJARNE MOURIDSEN

Hvad er din kommentar til de unges klimastrejke den 15. marts?
Klima og miljøspørgsmål fremstår som
særligt relevant for de unge, fordi det
handler om klodens fremtid og de betingelser, der er for deres liv. Derfor er
det naturligt, at de bekymrer sig særligt
om det. De seneste år har der været en
opblomstring af unges fokus på miljø og
klima. Dels giver mange udtryk for en
bekymring for verdens udvikling generelt
og særligt for miljøet. Vi har også set en
stor opblomstring af det, man kunne kalde
hverdagsaktivisme i nogle ungdomsmiljøer fx stigning i vegetarisme, genbrug af
tøj, økologi, tilbagevenden til mere simple
mobiltelefoner osv.

Den store tilslutning d. 15. marts er også et
udtryk for, at mange flere unge nu kan se
sig selv i den bevægelse.
Vil gerne gøre en forskel
Hvorfor er unge blevet så engageret i klimaproblematikken?
Vi har en ungdomsgeneration, som formentlig for første gang ikke kommer til at
være rigere eller have en højere uddannelse
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end deres forældre, så hvor skal de hen
som generation? Der tror jeg, at klimaproblematikken er et af de store spørgsmål,
som det er vigtigt for den her generation
at besvare.
Samtidig er det en generation, som
forstår sig selv som meget privilegerede
og ressourcefulde, og de oplever, at de har
mange muligheder for at leve et godt liv.
En del af det privilegium er at gøre en positiv forskel for det samfund, de er en del af.
Men det har også i lang tid præget mange
unge, at de har haft svært ved at definere
et projekt. Hvad er det man skal, og hvilken
forskel skal man gøre? Hvad er det præcis,
der er galt med samfundet? Der oplever
vi, at netop klimasagen er noget, som de

synes, deres forældres generation ikke
gjorde godt nok.
Et tydeligt projekt
Hvad skal der til for at unge engagerer sig i
civilsamfundet eller sager som klimaproblematikken?
Ungdomsfasen har ikke som en naturlig
indbygget mekanisme, at de unge vender
sig mod deres forældres liv og sørger at
definerer deres helt egen veje i opposition
til deres forældres generation. Relationerne mellem unge og voksne har ændret
sig. Mange unge vil faktisk gerne have
et liv som det, deres forældre har. De har
ikke en helt grundlæggende kritik af deres
forældres generation, men lige når det
kommer til klimaet, kan de unge sige, at
forældrene ikke har gjort det godt nok. På
den måde bliver klimaet et tydeligt projekt
for ungdommen.
Samtidig er det nok også et udtryk for at
netop miljøområdet, er en platform, hvor vi
som samfund rigtigt gerne vil se de unge
være aktive. Det er måske vores håb at de

kan gøre noget ved de problemer det ikke
er lykkes os at løse.
Vi kan understøtte
Har du nogen gode råd til ungdomsskoler,
som ønsker at engagere unge i aktiviteter
med afsæt i FN´s Verdensmål?

For det første tror jeg, at vi som professionelle og voksne skal passe på med at
give de unge ansvaret for at løse klimaproblematikken – det har de jo ingen
muligheder for at gøre. De kan kun – som
de gør – appellere til magthavere og ændre
deres egen praksis. Det er langt bedre at
samarbejde med de unge.
Samtidig skal vi ikke straks gå i gang med
at skabe pædagogiske rammer, som kan
understøtte de unges protester. Indtil
videre gør de det glimrende selv, og gejsten
kan måske godt forsvinde, hvis det bliver
forvandlet til et skoleprojekt.
Når det er sagt, så kunne ungdomsskolerne måske arbejde sammen med de unge
om at finde måder, hvor deres lyst til at
gøre noget for klimaet kan understøttes.
Men desværre kan jeg ikke sige hvordan –
andet end at det nok skal være et samarbejde.

Nyt system til Ungdomsskolen?
• Elevadministration - komplet samlet løsning
• Integreret hjemmeside - responsiv, naturligvis
• Omfattende klub-modul
• Betaling, MobilePay og Grejbank
• Løn, App, Valgfagsstyring, 8-16 tlf. support
...og meget mere - ring og book præsentation!

Feliks er nu på 37 skoler
Vi har også plads til jer! Ring på: 7027 1970
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Det globale
starter lokalt
Ungebyrødder var samlet i Ishøj til temadag om unges
globale medborgerskab med afsæt i lokalt ejerskab
AF M AJA L A COUR B R A NDT, A F D EL I NGSL ED ER FO R U N G ES FR IT IDS UN DE RVIS N IN G
O G U NGES MEDB ORGER SK A B, I SHØ J U NGD O MSSKO L E

Det er mandag morgen i kantinen på Ishøj
Rådhus. Det summer mere end vanligt af
liv og unge stemmer. Rundt omkring ved
bordene sidder 20 unge fra kommunens
seks skoler samt fra kommunens Ungeråd.
De har alle valgt at være ungebyrødder for
en dag, og temaet for dagen er: ”Hvordan
unge i Ishøj gennem globalt medborgerskab kan påtage sig en rolle i mødet med
og løsninger af globale udfordringer.”
Det er disse store og vigtige spørgsmål,
som de unge i løbet af denne dag og i
fællesskab skal blive klogere på. Ungdomsskolen arrangerer i samarbejde med Center
for Dagtilbud og Uddannelse dagen, som er
en årlig tilbagevendende begivenhed, der
prioriteres højt såvel hos Borgmesteren og
direktionen som på Ishøj Ungdomsskole.
Vi er optagede af at gøre det synligt for
de unge, at de har en demokratisk ret og
forpligtelse. Vi booster deres demokratiske
dannelse og gør deres medbestemmelse
synlig, ved at understøtte de konkrete
forslag, som dagen munder ud i.
Oplæg om verdensmål
Men tilbage til byrådssalen. Dagen starter
med at Lisbet Lentz, direktør for Velfærd
og Undervisning, giver en kort introduktion
til, hvad et byråd egentlig er for en størrelse, og hvordan demokratiet er afhængig af,
at vi ytrer os og går i dialog med hinanden.
Derefter har vi inviteret Liselotte Larsen fra
Unesco til at fortælle om globalt medborgerskab og de 17 Verdensmål. Hun giver de
unge et blik på, hvordan man ved at starte
i egen andedam og med udgangspunkt i
det eller de verdensmål, man selv er optaget af eller har særlig interesse for, kan

udvikle medborgerskabet til at blive både
regionalt, nationalt og globalt.
Der skal handles lokalt
Nu er det på tide, at de unge selv kommer
til orde, og det gør de gerne – og det gør de
godt. De er inddelt i fire partier, som diskuterer verdensmål og genererer idéer til den
udfordring, de er blevet stillet.
Der er stort fokus på, at der må handles
lokalt for at gøre en forskel globalt. I løbet
af formiddagen kommer hvert parti med et
forslag til, hvordan de kan være med til at
sætte fokus på det globale medborgerskab
med udgangspunkt i noget, der er vigtigt
og vedkommende som ung medborger i
Ishøj kommune.
Når man stikker hovedet ind i grupperummene, er der en livlig debat – der er mange
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verdensmål og idéer i spil. To grupper er
særlig optaget af det 3. verdensmål: Sundhed og trivsel. De vil gerne finde løsninger
på, hvordan flere unge får adgang til at
tage del i et fællesskab og undgå ensomhed. Den ene gruppe inddrager desuden
det 17. verdensmål: Partnerskaber for
handling. De vil lave en dag, hvor foreninger, kulturinstitutioner og skoler indgår i et
samarbejde om at lave en dag, hvor unge
mødes om et fælles tredje, som kan bringe
dem tættere sammen.
Pop-up aktiviteter og skraldepatruljer
En anden gruppe er også dybt optaget af
at styrke trivslen og sammenhængskraften med det samfund, de er en del. De
foreslår pop-up-aktiviteter i deres nærområde og i de eksisterende klubber. Her kom-

mer ungdomsskolen til at spille en central
rolle som den organisation, der samler et
unge-advicery-board med repræsentanter
fra hhv. klubråd og skolernes elevråd. De
skal udarbejde et katalog over de uformelle
læringsfællesskaber, der kan og vil poppe
op i klubberne.
To af de andre grupper er blevet optaget
af det 13. verdensmål: Klimaindsats. En
gruppe vil uddanne en skraldepatrulje, der
skal være med til at guide børnehavebørn
i at fremme klimabevidst tænkning. En
anden gruppe har et ambitiøst forslag om
at oprette to klimaklasser i overbygningen,
som skal tiltrække elever, der har en særlig
interesse i at udvikle innovative løsninger
med afsæt i de globale klimaudfordringer.
Grupperne arbejder intenst og engageret
op til deadline, som nærmer sig hastigt.
Alle grupperne skal sende deres forslag til
borgmestersekretæren, så hun kan være
færdig med dagsordenen til Ungebyrådsmødets start.
Forslag vedtages
Inden ungebyrødderne skal fremlægge deres forslag i salen, får de et lynkursus i retorik af en af ungdomsskolens undervisere.
Her får de 10 fif til, hvordan man holder en
god tale, og det får de lov at afprøve, da
Borgmester Ole Bjørstorp ringer med klokken og erklærer Ungebyrådet for åbent.
De næste timer er der en livlig spørgelyst
og en stor nysgerrighed overfor såvel egne
som de andre partiers opfindsomme og
nytænkende påfund.
Samtlige forslag besluttes i Ungebyrådet,
og umiddelbart efter at Ungebyrådsmødet
afsluttes, fornemmer man en summen i

hende, hvordan hun generelt synes, at
der bliver taget højde for og hensyn til de
unges stemme og mening. Milishia svarer,
at hun føler at politikerne i Ishøj Kommune
rent faktisk har lyst til at høre på, hvad
unge har at sige:
- De har ikke den mentalitet, hvor de siger:
Vi er de voksne, vi ved bedst. Nej, tværtimod er de sindssygt åbne for, hvad vi unge
har af gode idéer og fede projekter, vi gerne
vil have op at stå, siger hun
Jeg har set forskellige kulturer hele mit liv,
siger ungerådsformand Milishia Moradi
salen, hvor de fremmødte tilhørere spørger
nysgerrigt ind til den videre færd og effektuering af forslagene.
I dag har de unge byrødder i Ishøj - gennem
verdensmålene og et lokalt medborgerskab
- påtaget sig en rolle i mødet med og løsninger af de globale udfordringer. Nu skal
deres gode idéer prøves af i virkeligheden.
Politikerne lytter
Temaet for dagen er opstået som en naturlig forlængelse af, at det globale medborgerskab står højt på den politiske dagsorden i Ishøj Kommune. Som afdelingsleder i
ungdomsskolen nyder jeg godt af at være
med i hele processen og planlægningen op
til dagen. Vi kan være med til at kvalificere
de unges medborgerskab og understøtte
deres oplevelse af, at de får flyttet store og
globale kontekster tæt ind på dem selv, og
får gjort det nært og vedkommende.
Jeg fanger vores ungerådsformand Milishia
Moradi inden dagen helt er slut og spørger

MA

Vigtige skridt er taget
Milishia fremhæver desuden, at Ungebyrådsdagen jo netop er et eksempel på den
store åbenhed og seriøsitet de unge medborgere bliver mødt med af politikerne.
- Ungerådets vision er at være med til at
træffe vigtige beslutninger både kommunalt og også gerne noget, der får indflydelse på landsplan, tilføjer hun med et smil.
Jeg spørger hende desuden, hvordan hun
selv mærker det globale medborgerskab,
og hun fortæller, at det har været med
til at styrke hendes selvværd og selvtillid
rigtig meget
- Jeg kunne forestille mig, at hvis man
kommer fra en by med færre kulturer i
bybilledet, end vi har her i Ishøj, så er man
lukket inde i sin egen lille bobbel, og så ved
man ikke, hvordan man skal omgås andre
kulturer og mennesker. Jeg har set forskellige kulturer hele mit liv og føler mig tryg,
hvor end jeg går, siger Milishia.
Og med den afsluttende replik er jeg
ganske sikker på, at vi i dag har udrettet
noget stort. Måske ikke mirakler, men små
vigtige skridt i den rigtige retning.
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Digitalt læringssite
om verdensmål
Find inspiration og innovativt materiale på verdensmaalene.dk

AF JULIE LINDH OLM, U ND ERV I SER O G PRO JEKT L ED ER , VE R DE N S KL AS S E | DAN M AR K

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er den hidtil mest ambitiøse plan for
verdens fremtid. Inden 2030 skal fattigdom og sult høre fortiden til, alle skal have
adgang til uddannelse, sundhed og ordentlige job, og vi skal have fundet løsninger til
at passe bedre på naturen og klimaet.
Verdensmålene kan nås – det er ikke urealistisk! Men det kræver viden om målene
i relation til den globale udvikling, og det
kræver handlekompetence.
Baggrundsinformation og viden
Det digitale læringssite www.verdensmaalene.dk prøver at levere et bidrag til
denne viden og disse handlekompetencer. Og der er udtalt fokus på innovative
tilgange til undervisning med fokus på
Verdensmålene. Sitet er målrettet danske
gymnasieklasser, men anvendes i øvrigt af
undervisere og elever i hele undervisningssystemet.
Særligt efterspurgt er den detaljerede baggrundsinformation om 2030-dagsordenen
og hvert af de 17 mål, som sitet leverer. Et
kerneelement er UNDP’s bog Bliver verden
bedre?, som på enkel vis forklarer centrale
spørgsmål omkring udvikling og stiller
skarpt på verdens udviklingstilstand og de
enorme fremskridt, der er opnået gennem
de seneste årtier.
Det er nemlig vigtigt at vide, at der er sket
store udviklingsfremskridt de seneste
25 år, og at det faktisk er realistisk at nå
målene inden 2030. Dét sætter tingene i et
vigtigt perspektiv og slår udgangspunktet
fast: Det nytter at gøre noget, og vi kan nå

langt i et globalt fællesskab – det ser vi på
udviklingen indtil nu.
Virtual Reality
Desuden indeholder sitet konkrete undervisningsøvelser til brug i en lang række fag,
som man kan arbejde med på forskellige
niveauer. Ved hjælp af Virtual Reality kommer eleverne fx helt tæt på hverdagen i en
flygtningelejr og får derigennem forståelse
for et af verdens brændpunkter.
I forløbet ”Min bedstemor og jeg” kan
eleverne udforske, hvordan verden har
forandret sig i de seneste årtier ved hjælp
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af det interaktive site Gapminder. Eleverne
kan også arbejde med plastik i havene og
lave deres egne plastik-øer i en opvaskebalje med hjælp fra en hårtørrer.
Omsættes til løsninger
Fælles for alle forløbene er, at eleverne skal
bruge den viden, de har fået i forløbet, og
omsætte den, så den får værdi for andre,
fx ved at udarbejde formidlingsprodukter
eller undervisningsforløb for andre elever.
I andre forløb skal eleverne fremsætte
løsningsforslag og reflektere over, hvad
de selv kan gøre – eller hvad der skal til

for at kunne løse problemerne. Således
trænes eleverne i at tænke innovativt, og
deres kompetencer til at reflektere over og
handle i forhold til de globale problemstillinger styrkes.

verdensmaalene.dk
Sitet er udviklet af UNDP, Globale
Gymnasier og VerdensKlasse, der er
Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningsindsats, og med støtte fra
Danidas Oplysningsbevilling.
Målet med sitet er at give lærere og
elever på landets ungdomsuddannelser mulighed for at opnå viden,
holdninger og handlingskompetence i
forhold til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Verdensmaalene.dk blev lanceret i efteråret 2016, og høje besøgstal vidner
om den store interesse, der er for FN’s
Verdensmål, ikke kun blandt undervisere og elever på ungdomsuddannelserne, men i hele undervisningssystemet, blandt virksomheder, kommuner
og i den brede befolkning.

FN’s Verdensmål
I en undersøgelse fra Udenrigsministeriet 4. februar 2019 bliver det dokumenteret, at blot 15 % af danskerne
kender de 17 Verdensmål. Dog viser
undersøgelsen, at kendskabet er markant højere blandt de unge; 27 % af de
18-30-årige kender Verdensmålene.
Samtidig dokumenteres det, at kun
hver fjerde dansker ved, at der er færre
fattige i verden nu end for 25 år siden.
Over halvdelen tror, der er flere.
Der er således i høj grad stadig brug
for indsatser af høj kvalitet, der bruger
både den nyeste viden og de nyeste
metoder til målgruppefokuseret at
arbejde med danskernes viden om
Verdensmålene – og styrke deres innovative kompetencer til at navigere i
dem og aktuelle globale problemstillinger.

STUDIEREJSER

FOR UNGDOMSSKOLER
London, Krakow og Budapest er blandt vores
mest populære rejsemål for ungdomsskoler. Vil
I også opleve et af disse steder på en studietur?
Se vores 3 aktuelle tilbud herunder og hør
nærmere på 8020 8870.

London med bus: fra kr. 1.998,-*

(6 dage/3 nætter inkl. bus, indkvartering og morgenmad)

Klassiske London

Historiske Krakow

Krakow med bus: fra kr. 2.098,-*

(6 dage/3 nætter inkl. bus, indkvartering og morgenmad)

Budapest med fly: fra kr. 1.798,-*

(5 dage/4 nætter inkl. fly, indkvartering og morgenmad)

*Priserne er pr. person og gælder i udvalgte perioder

Stor erfaring med håndtering af små og store grupper
Fast kontaktperson fra start til slut
Tryghed uden uventede overraskelser

Madrid fra 1.500,-

Betagende Budapest

Dublin fra 2.000,-

Rejs nemt og trygt med AlfA Travel
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KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK
RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
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Unge kan
forandre verden!
Skal FN´s Verdensmål realiseres, har vi brug for unge forandringsagenter. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. Formand for
Dansk Ungdoms Fællesråd forklarer hvorfor og hvordan.

AF KAS P E R SAN D KJ Æ R
FO R M AN D FO R DAN S K UN G DO M S FÆ L L ES R ÅD

Med over 3 milliarder unge under 25 år er
vores generation den største ungdomsgeneration i verden nogensinde. Det gør
verdens unge til en afgørende spiller. Især
på et tidspunkt, hvor det ser ud som om,
at ungdommen for første gang overtager
en klode, der er i dårligere stand, end da
generationen før dem overtog den.
Selv om der på mange områder sker store
fremskridt i verden, er der stadig enorme
opgaver, der skal løses, for at kommende
generationer får de bedste levevilkår.
Ikke forvaltet ordentligt
Med FN’s 17 verdensmål frem mod 2030
har verdens lande forpligtet sig til, at
uligheden mellem kønnene mindskes, at
klimaforandringerne bremses, voldelig
konflikt undgås og fattigdom afskaffes.
Det er de opgaver, som FN’s verdensmål
sætter spot på frem mod 2030.
Det er nemlig urimeligt, at ældre generationer forvalter – og har forvaltet – deres
indflydelse over verdenssamfundet på en
måde, som bliver en ulempe for fremtidige
generationer. Det gælder i særlig grad, når
det kommer til miljøet og klimaet, hvor
den nuværende udvikling ikke er bæredygtig og dermed kommer til at belaste
fremtidige generationer.
Unge som forandringsagenter
Det er naturligvis de tidligere generationer,
der bærer ansvaret for det morads, vi står
med i dag. Men generationerne før os har
tydeligvis også brug for hjælp fra de unge.
Når vi har en så enorm ungdomsgeneration
i dag, betyder det også, at unge spiller en

afgørende rolle for at kunne realisere FN’s
verdensmål. Ellers når vi simpelthen ikke
i mål.
Unge skal klædes på til at være forandringsagenter. Det betyder, at unge skal
sættes i stand til at tage lederskab, tage
ansvar for deres samfund og engagere sig.
Verdens unge har nogle af de bedste forudsætninger for at drive social fremgang.
Med energi, nysgerrighed, handlekraft, nye
løsninger og et ønske om både at bryde
vanetænkning og ændre livsstil kan unge
skabe den forandring, som de voksne ikke
magter. Derfor er unge de bedste ambassadører for en bæredygtig udvikling i
verden og i opnåelsen af FN’s verdensmål.
Unge i forening kan ændre verden
Set med mine øjne er danske unge i dag
frontløbere i den bæredygtige udvikling.
Mange danske unge vælger aktivt en
livsstil, hvor de spiser mindre kød, går op
i cirkulær økonomi og transporterer sig på
en miljørigtig måde. Det er rigtig godt, at
vi som borgere og forbrugere kan træffe
grønne valg.
Men det rykker for alvor, når vi gør noget i
fællesskab. Enkeltindividers adfærdsændringer kan ikke stå alene. Her mener jeg,
at foreningslivet spiller en nøglerolle, hvis
vi skal gøre noget i en større skala. Det er
nemlig, når mennesket ikke opfattes som
en ø, men handler sammen med andre, at
vi kan skabe de største forandringer i verden. Derfor vil jeg også opfordre alle unge,
der vil slås for en mere bæredygtig verden
og for FN’s verdensmål, til at engagere sig
i en forening.

16 | UNGDOMSSKOLEFORENINGEN Ungdomsskolen Nr. 4 Maj 2019

MA

I Dansk Ungdoms Fællesråd samler vi
600.000 danske børn og unge i 77 forskellige landsdækkende organisationer. Mange
af vores medlemsorganisationer er aktive
ude i verden med deres partnerorganisationer for at realisere verdensmålene, og det
er et arbejde, som foreningernes medlemmer kan blive involveret i. Det vil jeg gerne
give nogle eksempler på her.
Sundhed i Rwanda og tunesiske
iværksættere
Studenterorganisationen IMCC, der laver
sundhedsfremmende arbejde i både
Danmark og udlandet, har fx arbejdet
tæt sammen med medicinstuderende fra
Rwanda. Her har de i samarbejde med
rwandiske medicinstuderende udviklet
metoder til seksualundervisning, som
myndighederne nu indfører i det offentlige
skolesystems pensum. Projektet styrker
således piger og kvinders rettigheder og
sundhed og bidrager hermed særligt til
både verdensmål 3 og 5.
Ved Afrikas nordligste punkt har KFUMSpejderne arbejdet sammen med Tunesiens største ungdomsorganisation,
spejderbevægelsen, for at styrke unges
muligheder for at blive iværksættere.
Iværksætteri er nemlig inkluderet i mål
nummer 9 om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
Et tredje eksempel er Danske Døves Ungdomsforbund, der sammen med unge døve
i Ghana har arbejdet for at opbygge en
stærk ungdomsorganisation, der kan nedbryde barrierer for unge døve ghanesere og

Det rykker for alvor,
når vi gør noget i fællesskab

give mulighed for adgang til uddannelse og
politisk deltagelse. Sammen bidrager de
blandt andet til verdensmål 10, som omhandler bl.a. social, økonomisk og politisk
inddragelse uanset alder, køn, handicap,
etnicitet, religion eller anden status.
Gennem DUFs internationale pulje indgår
danske unge nemlig i ligeværdige ung til
ung-partnerskaber med unge fra organisationer i Mellemøsten, Østeuropa og en
række udviklingslande i Afrika. Sammen
laver de projekter, der styrker unges deltagelse og demokratiske dannelse, ligesom
de også bidrager konkret til at realisere
verdensmålene.
Delegater taler på vegne af danske unge
DUFs internationale projekter er blot et
ben af indsatser, vi har for at arbejde for
FN’s verdensmål. Herhjemme arbejder vi
også for at udbrede kendskabet til verdensmålene blandt unge.
Det gælder både DUF som paraply og gennem DUF’s mange forskellige medlemsorganisationer. Vi ser det fx, når spejderne

engagerer flere tusinde børn og unge i
verdensmålsaktiviteter på Spejdernes Lejr.
Vi ser det også, når DUF’s ungdomsdelegater går i dialog med andre unge om
verdensmålene. Vi er nemlig i den heldige
situation, at Danmark på regeringsniveau
har prioriteret ungeinddragelse højt. For
første gang nogensinde har Danmark hele
seks ungdomsdelegater, der taler på vegne
af hele den danske ungdom i FN og andre
internationale fora.
For eksempel var ungdomsdelegaterne på
klima og miljø, Amalie Helmbo og Monika
Skadborg, til stede til FN’s klimatopmødet
COP24 i Katowice i Polen i december måned. Her skulle regelsættet for implementering af Paris-aftalen forhandles på plads,
så landene kunne blive enige om, hvordan
de skal sænke deres CO2-udslip og tilpasse
sig til klimaforandringerne.

i landet på en “verdensmåls-tour” for at
snakke med ungdomsorganisationer om,
hvordan de arbejder med de 17 verdensmål
for bæredygtig udvikling. Det gav dem en
god fornemmelse for, hvad danske unge
mener om klima.
Ud over klima- og miljøområdet har
Danmark to ungdomsdelegater på emnet
demokrati og partnerskaber og to ungdomsdelegater på sundhedsrettigheder og
ligestilling. Ungdomsdelegaterne kommer
gerne rundt i landet – helt sikkert også
på ungdomsskoler – for at diskutere FN’s
verdensmål og fortælle om, hvordan unge
kan spille en positiv rolle for fx klimaet eller
kvinders rettigheder.
For FN’s verdensmål er ikke bare noget, andre skal klare. Vi har alle en rolle at spille –
også unge i Danmark. Det er nemlig os, der
skal overtage verden efter vores forældre.

Verdensmål-tour
Før topmødet i Polen havde Amalie og
Monika haft et åbent inputmøde for unge
om klimapolitik, og de havde været rundt
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Coop Crew
Før påske blev der afholdt Kick Off for de 11 ungdomsskoler, som
skal starte projektet op i efteråret. Her fik skolerne at vide, hvilken
fakta-butik de kommer til at samarbejde med, de blev introduceret til Realize, som skal evaluere projektet, og så var der praksiserfaringer fra ungdomsskolen og fakta i Gladsaxe, hvor idéen til
projektet opstod.
For at gøre samarbejdet mellem fakta og Ungdomsskoleforeningen endnu bedre, har programleder Hanne Kirk desuden været to
dage i praktik, først som salgschef og herefter som servicemedarbejder. Det gav en god forståelse for faktas organisering og en
indføring i det arbejde, som de kommende deltagere i Coop Crew
kommer til at udføre.
Du kan i øvrigt også følge projektet på Facebook. Det kræver blot
at du liker siden ”Coop Crew”.
Ungdomslivet skal med i regeringsgrundlaget
”Politikerne er nødt til at se på hele ungdomslivet, når de udvikler
politikker. Det er i ungdomsårene, at vores unge i den grad finder
deres identitet og udvikler deres personlighed. Det kræver gode
ungefællesskaber og det mener vi desværre politikerne har svigtet
at give opmærksomhed de sidste mange år.”
Sådan hedder det bl.a. i en fælles pressemeddelelse, som Ungdomsringen, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, BUPL og
Ungdomsskoleforeningen udsendte i april måned.
De fire foreninger ønsker at styrke dialogen med politikerne i forbindelse med et kommende folketingsvalg og opfordrer til, at de
unges fritidsliv indskrives i et kommende regeringsgrundlag.
Hele pressemeddelelsen kan læses på www.ungdomsskoleforeningen.dk
Møde med formand for ekspertudvalg
Den 10. maj holder bestyrelsesformand Lars Buchholt Kristensen
og sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen møde med formanden for
det nye ekspertudvalg for erhvervsretning af 10. klasse, Jan Olsen.

Mødet vil selvfølgelig omhandle ungdomsskolernes tilbud om 10.
klasse og de gode erfaringer med at få unge videre i erhvervsuddannelse.
Barselsvikariat
Sekretariatets økonomimedarbejder Christina Bremholm er gået
på barsel og ventes derfor først tilbage i starten af 2020. Som barselsvikar er Hanne Clausen tiltrådt, hvorfor henvendelser vedrørende administration og økonomi skal rettes til hende via telefon
eller mail: administration@ungdomsskoleforeningen.dk
Vi ønsker Christina held og lykke med forløbet.
LU´s ledelseskursus
Modul 1 af LU´s kompetenceudviklingsforløb ”Strategi og ungdomsskoleledelse i bevægelse” bliver afviklet den 22.-23. maj i
Horsens. Ungdomsskoleforeningen deltager med Ejnar Bo Pedersen, Mads Søndergaard Thomsen og Hanne Kirk, ligesom foreningen vil holde oplæg om ”Ungdomsskolernes DNA”.
Konference om FN´s Verdensmål
Sammen med Ungdomsringen er Ungdomsskoleforeningen ved
at planlægge en konference om FN´s Verdensmål. Alle aftaler er
i skrivende stund ikke på plads, men det forventes, at Mogens
Lykketoft vil indlede dagen med et foredrag om FN’s verdensmål,
hvorefter deltagerne vil være med til at udvælge og udvikle de
verdensmål, som det giver allermest mening for ungdomsskoler
og -klubber.
Nærmere information følger.
Årsmøde for produktionsskoler
Den 26. april afholdt Produktionsskoleforeningen sit sidste årsmøde, idet produktionsskolerne pr. 1. august i år indgår i den nye
FGU. Mads Søndergaard Thomsen deltog på Ungdomsskoleforeningens vegne.

RECEPTION

På vegne af bestyrelsen, formand Lars Buckholt Kristensen.
Tilmeld dig gerne på mst@ungdomsskoleforeningen.dk
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Nyt om FGU
Undervisningsministeriet har mærket
en stor interesse for nyt om implementeringen af den forberedende
grunduddannelse, FGU. Derfor er
det blevet besluttet at udsende
orienteringsbreve frem mod uddannelsens start i august 2019. Hvis du er
interesseret, kan du abonnere på ”Nyt
om FGU”, som udsendes med jævne
mellemrum. Det sker via ministeriets
hjemmeside uvm.dk
Rapport om forholdet mellem skole
og fritid
Undervisningsministeriet og Kulturministeriet har sammen begået en
undersøgelse af folkeskolereformens
betydning for udbuddet og mangfoldigheden af en række fritidstilbud.
Undersøgelsen er nu offentliggjort
i form af en rapport, som kan læses
på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Du vil også kunne læse mere om
undersøgelsen her i bladet i næste
måned.
Verdensmål i regeringsgrundlag
Verdensmål og bæredygtighed bør
have en central placering i næste
regeringsgrundlag. Sådan lød budskabet i en kronik i Jyllands-Posten
den 19. april, skrevet af 26 direktører,
bestyrelsesformænd og professorer.,
heriblandt arkitekt Bjarke Ingels og
professor Steen Hildebrandt fra Aarhus Universitet.
”Lad os sammen have mod og vilje til
at formulere en ambitiøs vision for,
hvordan Danmark – både hjemme og
ude i verden - kan skabe forandringer,
der begrænser brugen af ressourcer og
reducerer klimapåvirkningen og samtidig skaber social og økonomisk vækst,”
lyder opfordringen bl.a. i kronikken.

STEM på
verdensmålene
AF E J N AR B O P E DE R S E N
S E KR E TAR IATS CH E F

Hvis man nu for en kort stund lavede
det tankeeksperiment, at man kunne
”stemme” på FN`s verdensmål ved det
kommende folketingsvalg, så kunne det
være, at det gav anledning til interessante forskydninger imellem rød og blå
blok.
Det kan man som bekendt ikke, men
det ændrer ikke på, at verdensmålene
og især klimaproblematikken står højt
på dagsordenen – både blandt de unge,
men givet også ved det kommende
folketingsvalg.
Ungdomsskoleforeningen afsendte
primo april en ambitiøs ansøgning til
Villum Fonden, der til fulde illustrerer,
at ungdomsskolerne har taget det store
fokus på STEM-fagene på sig. Science,
Technology, Engineering og Mathematics er blevet et hit i et hidtil uset
omfang – om end der altid i fritidsundervisningen har været en vis form
for fokus på de mere klassiske dyder i
betegnelsen såsom ekstra matematik
og fysik mv.
Foreningens ansøgning afspejler det
engagement, som kom til udtryk på det
åbne informationsmøde i marts. Her var
næsten 20 ungdomsskoler samlet, hvilket faktisk illustrerer en stor interesse –
både for at indsende egne ansøgninger,
men også for at gå med i et fælles projekt. Det er derfor endt med en ansøgning, hvor der søges om fire forskellige
aktivitetsområder. Hvert område tager
udgangspunkt i en ”modelskole”, hvis
aktiviteter forfines, metodeudvikles og
udbredes til et antal caseskoler. Vi kan
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derfor komme helt op på i alt 16 skoler i
den direkte interessentkreds.
Aktiviteterne spænder vidt fra familierelaterede aktiviteter, over
scienceafprøvning i teori og praksis via
escaperooms med designafprøvning
til den helt nye og moderne trend som
makerspace. Nøgleord vil være nysgerrighed, bæredygtighed, lighed i uddannelse, miljøbevidsthed og en helt masse
andre begreber, som falder fint i tråd
med FN´s Verdensmål, som du kan læse
meget mere om i nærværende blad.
Skulle vi være så heldige at få ansøgningen imødekommet, vil vi invitere til en
åben proces for at se, hvem der har lyst
til at bidrage.
Er verdensmålene udtryk for en politisk
utopi? Tjae, måske. Men i givet fald på
den gode måde.
Er STEM-ansøgningen så også udtryk
for en politisk utopi og høje drømme
omkring en bedre verden? Ja, en utopi
eller nogle scenarier for en bedre verden.
Men også meget konkrete ambitioner
og beskrivelser, som forhåbentlig kan
bringe ungdomsskolerne yderligere
på verdensmålsdagsordenen. Det er i
sandhed konkret og ikke blot luftige
drømme.
Nu er der så bare tilbage at håbe på,
at Villum F onden kan se perspektiv i
drømmene og så meget virkelighedssans, at vi får lov til at føre drømmene
ud i virkeligheden. Vi krydser fingre for
et positivt svar, når bladene så småt
begynder at falde af træerne.
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KL´s udvalgtsformand på arbejde i
Skanderborg
Sidst i marts måned havde Skanderborg
Ungdomsskole fornemt besøg. Det var
KL´s Børne- og Undervisningsudvalg
med formand Thomas Gyldal i spidsen,
som besøgte ungdomsskolen. Målet
med besøget var at præsentere dialog og
samskabelse mellem unge og politikere
med omdrejningspunkt i tilblivelse af
børne-og ungdomspolitikken samt at få
et indblik i samskabelse gennem digital
produktion.
I stedet for at få præsenteret powerpoint blev udvalget inviteret indenfor i
ungdomsskolens FabLab for at producere
lavenergi skrivebordslysskilte med budskabet efter eget valg.

FN´s Verdensmål
Bæredygtighed og de øvrige verdensmål er på dagsordenen
rundt om på landets ungdomsskoler. Det kan du læse mere om
i dette temanummer, hvor vi sætter fokus på FN´s Verdensmål.
Du vil også kunne læse en kronik om emnet skrevet af formanden for Dansk Ungdoms Fællesråd, Kasper Sand Kjær samt
interview med Maria Bruselius-Jensen fra CeFU om de unge
engagement og klimastrejkerne .

Coop Crew
Programleder for det nye projekt Coop Crew (se artiklen i februarbladet) Hanne Kirk har været to dage i praktik i en faktabutik
i Odense - først som salgschef og derefter som servicemedarbejder. Det gav en god forståelse for faktas organisering og en
indføring i det arbejde, som de kommende deltagere i Coop Crew
kommer til at udføre.

