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Tema: Bæredygtig udvikling i dagtilbud og 
grundskole  
 

09.00 - 

09.30 

Velkomst og morgensang 

Borgmester Erik Flyvholm byder velkommen til 

Uddannelsesdebatten 2021  

Med hjælp fra højskoleforstander Jesper Vinter 

synger vi dagen i gang med nye og gamle 

sange fra Højskolesangbogen 

 

Introduktion til dagens reportere, der går på 

jagt efter ’Dagens bedste nyheder’-  og helt 

konkrete handlingsforlag til bæredygtig 

udvikling i et børneperspektiv: 

– Thomas Ravn-Pedersen, CEO, Verdens 

bedste nyheder 

– Mads Tudvad, studerende og talsperson 

Den grønne studenterbevægelse og 

Uddannelser til Fremtiden 

– Lotte Rod, Børne- og undervisningsordfører, 

Radikale Venstre 

09.30 - 

10.15 

Keynote: Hvordan naturen bliver en ven? - bud 

på en natursensitiv pædagogisk praksis 

 

Suna Christnsen, antropolog, phd. og forfatter 

taler med udgangspunkt i sin bog Bæredygtig 

undervisning 

 

10.15 - 

10.30 

Formiddagspause 

 

10.30 - 

11.15 

Debat: Bæredygtighed – hvad har det med 

skolen at gøre? 

- Suna Christensen, antropolog, phd. og 

forfatter.  

- Geeti Amiri, lærerstuderende, 

forfatter og debattør 

- Dorthe Junge, skoleleder, Den grønne 

friskole  

mødes i en debat om skolens ansvar for 

børnenes dannelse til et mere bæredygtigt 

samfund. 

11.15 - 

12.00 

Debat: Stemmer fra praksis 

- Gordon Ørskov Madsen, formand DLF 

- Lars Søgaard, BUPL 

- Mille Borgen Mikkelsen, formand 

Danske skoleelever 

- Jens Ive, næstformand for KL’s Børne- 

og Undervisningsudvalg 

 

12.00 -

13.00 

Frokostpause 

Besøg vores bog- og vidensmarked, kig med i 

UNESCO-teltet, i LIFE-laboratoriet eller 

ultra:bits børnetelt på Festivalpladsen. 

 

13.00- 

13.20 

Ministeren på den store scene 

Børne- og undervisningsminister Pernille 

Rosenkranz-Theil taler om sine visioner for 

bæredygtig udvikling i dagtilbud og grundskole. 

 

Anja Bo stiller spørgsmål til ministeren og 

inddrager salen - inden ministeren fortsætter til 

en af eftermiddagens workshops. 

 

13.30 - 

14.30 

 

Vælg din workshops 

Workshop 1: DPU 

Uddannelse for bæredygtig udvikling i 

grundskolen (UBU) – fra forskning til praksis og 

praksis til forskning 

 

Workshop 2: DCUM 

Lyd, Lys og frisk luft – sådan skaber vi et 

bæredygtigt indeklima  

 

Program: Torsdag d. 30. september 

file://///via.dk/adm-afdeling$/UDVIKLING.PRO/Uddannelsesdebatten/Pdf-program/~/link.aspx%3f_id=B16CD95862D840C28838CF0EF6FE23B0&_z=z
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Workshop 3: Hans Reitzels forlag 

Håbets og handlingens pædagogik 

 

Workshop 4: Concito - Klimaambassaden 

Klima og bæredygtighed i undervisningen  

 

Workshop 5: DLF 

Bæredygtighed i folkeskolen – mere grønt 

skema? 

 

Workshop 6: BULP 

Fritidspædagogikkens bæredygtige 

fællesskaber 

 

Workshop 7: Efterskoleforeningen 

Skab en fælles forandring med verdensmålene 

i hænderne 

 

Workshop 8: VIA - Program for 

outdoorpædagogik  

Udeskole - muligheder og udfordringer i praksis 

 

Workshop 9: VIA Bibliotekerne 

Læredygtighed, fake news og 

konspirationsteorier – Hvad er bibliotekernes 

ansvar? 

14.45-

15.30 

Keynote: Bæredygtighedens pædagogik 

 

Jonas Andreasen Lysgaard, phd og lektor ved 

DPU taler om bæredygtighed og bæredygtig 

udvikling.  

Jonas kommer med bud på, hvordan vi kan 

tænke og praktisere skole, pædagogik og 

(ud)dannelse, når arven efter sociale, 

miljømæssige og økonomiske kriser skal løftes? 

 

15.30 - 

15.45 

Eftermiddagspause – hent en kop kaffe og 

besøg vores bog- og vidensmarked. 

 

15.45 - 

16.30 

 

Vælg din videns- eller samtalesalon  

 

Salon 1: FN's verdensmål - hvordan skal de 

fylde på skoleskemaet? 

 

Salon 2: Social bæredygtighed i praksis 

 

Salon 3: Sådan skal dét gøres! - veje til en 

bæredygtig skole 

 

Salon 4: Er udeskole svaret på klimakrisen? 

 

Salon 5: Bæredygtighed - hvad har det med os 

at gøre? 

 

Salon 6: Bæredygtig dannelse - er det virkelig 

børnehavens ansvar? 

16.30-

16.50 

Dagens bedste nyheder 

Tre reportere opsummerer ’Dagens bedste 

nyheder’ – og helt konkrete handlingsforlag til 

bæredygtig udvikling i et børneperspektiv. 

- Thomas Ravn-Pedersen, CEO, 

Verdens bedste nyheder 

- Mads Tudvad, studerende og 

talsperson Den grønne 

studenterbevægelse og Uddannelser 

til Fremtiden 

- Lotte Rod,  

Børne- og undervisningsordfører, 

Radikale Venstre 

16.50-

17.00 

Hvad kan vi glæde os til i morgen? 

 

Anja Bo spørger Harald Mikkelsen, rektor VIA, 

hvad han ser mest frem til, når vi fredag 

debatterer ungdoms- og videregående 

uddannelse i et bæredygtighedsperspektiv. 

 

18.00 - 

20.30 

Netværksmiddag (kræver billet, udsolgt) 

https://uddannelsesdebatten.dk/program/bog-og-vidensmarked
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20.30 -

21.30 

Koncert med Jonah Blacksmith-Trio 

(kræver billet, koncerten er udsolgt) 

 

21.30 - 

00.00 

Fest og musik i Folketeltet og UNESCO-teltet 

Alle er velkomne 
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Tema: Bæredygtig udvikling i ungdoms- og 
videregående uddannelser 
 

 

09.00 - 

09.30 

Velkomst og morgensang 

Højskoleforstander Jesper Vinter synger salen i 

gang inden Anders Kühnau, 

Regionsrådsformand Region Midtjylland og 

Alma Tynell, Danske gymnasieelever slår 

dagens bæredygtighedsdilemmaer an. 

 

09.30 - 

10.15 

Keynote: En bæredygtig stat er svaret? 

 

Anders Blok, lektor, Københavns Universitet og 

forfatter til bogen Den bæredygtige stat 

 

10.15 - 

10.45 

Debat: En bæredygtige fremtid - hvordan 

(ud)danner vi til den? 

 

- Anders Blok, lektor, Københavns 

Universitet  

- Mads Tudvad, Den grønne 

studenterbevægelse og talsperson for 

Uddannelser til Fremtiden 

- Astrid Carøe, uddannelsesordfører, SF 

- Jens Joel, undervisningsordfører, S 

 

10.45 - 

11.00 

 

Formiddagspause  

Hent en kop kaffe og find din workshop 

11.00 - 

12.30 

 

Vælg din workshop 

Workshop 1: DEA 

Hvad står i vejen for øget og mere bæredygtig 

social mobilitet i det danske 

uddannelsessystem? 

 

Workshop 2: Aarhus Universitet 

Hvor grønt skal skemaet på universiteterne 

være? 

 

Workshop 3: Foreningen Folkehøjskoler i 

Danmark 

Orker vi snart mere snak om bæredygtighed?  

 

Workshop 4: VIA og Erhvervsskolerne 

Erhvervsuddannelser med bæredygtig profil - 

hvorfor nu det? 

 

Workshop 5: Region Midtjylland 

Teknologipagten – grøn, bæredygtig omstilling 

og STEM 

 

Workshop 6: VIA Efter- og videreuddannelse, 

Ledelse og vækst 

Bæredygtig ledelse - hvad handler det om? 

 

Workshop 7: GL (Gymnasielærerforeningen) 

Er gymnasierne klar til bæredygtige 

studierejser? 

 

12.30 - 

13.30 

Frokost 

 

Besøg vores bog- og vidensmarked, kig med i 

UNESCO-teltet og i LIFE-laboratoriet på 

Festivalpladsen. 

 

13.30 - 

14.15 

 

Vælg din videns- og samtalesalon 

 

Salon 1: Bæredygtig dannelse - hvad mener vi 

egentlig? 

 

Salon 2: Hvad gør bæredygtighedsdagsordnen 

ved os? 

 

Salon 3: Dimittender med bæredygtig profil til 

erhvervslivet – nu!  

 

Program: Fredag d. 1. oktober 
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Salon 4: Er det ikke bare noget de siger - unge, 

identitet og bæredygtig udvikling 

 

Salon 5: Balance i uddannelses-Danmark? 

 

Salon 6: De unges krav til fremtidens 

bæredygtige uddannelser 

 

14.15 – 

14.30 

Eftermiddagspause – hent en kop kaffe 

14.30 - 

15.15 

Keynote-interview: Uddannelse og handlekraft 

- veje til et mere bæredygtigt samfund  

 

Dokumentarist Phie Ambo og tegner,  

filminstruktør og forfatter Anders Morgenthaler 

i samtale faciliteret af Anja Bo 

 

15.15 - 

15.30 

Brian Hoff Larsen, formand for Skolebyen Nørre 

Nissum, takker for i år og peger fremad mod 

næste års Uddannelsesdebat. 

 

 


