
 UNESCO ASP strategi 2018-2021 for UNESCOs verdensmålsskoler 

 

UNESCO Associated Schools Project (ASP) skoler i Danmark er en del af UNESCO’s internationale 

skolenetværk med 11.500 skoler i 182 lande hele verden. Den danske strategi tager udgangspunkt i den 

internationale ASP strategi.  ASP’s internationale strategi for 2014-2021 tager udgangspunkt i 60 års erfaring 

med udvikling af kvalitetsundervisning, der fremmer fred, interkulturel forståelse og tolerance blandt unge 

mennesker. 

ASP netværket Danmark skal skabe grobund for udvikling af uddannelse i en hastigt foranderlig verden, 

derfor skal strategien være fleksibel og tilpasses nuværende samt fremtidige behov. Strategien gælder for 

perioden 2018-2021. UNESCO ASP skolerne vil i fremtiden kalde sig UNESCOs Verdensmålsskoler og tage 

udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål, som er en global agenda alle FN’s medlemslande er forpligtede til at 

bidrage til. UNESCO ASP har længe haft kvalitetsuddannelse som kerneområde, og derfor fokuserer 

netværkets bidrag netop på uddannelses rolle i opfyldelsen af Verdensmålene.  

 

Netværkets overordnede mål er: 

- ”At udvikle kvalitetsuddannelse til fremme af fred og bæredygtig udvikling.” 

Strategien tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og med særligt fokus på mål 4 - Kvalitetsuddannelse og 

livslang læring for alle. Mål 4 har syv delmål og delmål 4,7 er fundamentet for skolernes aktiviteter. Delmål 

4.7 lyder som følger: 

 

”Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er 

nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i 

bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem 

kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab og 

anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig verden.”  

 

Netværkets skoler forpligter sig til at undervise eleverne i UNESCO-værdier og har til formål at understøtte 

eleverne i at udvikle sig til innovative og ansvarlige medborgere, som kan påtage sig en aktiv rolle i mødet 

med og løsningen af globale udfordringer. Gennem udvikling af viden, færdigheder og værdier indenfor 

temaerne fred, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling klædes eleverne på UNESCO ASP skoler på til 

at blive Verdensmålsambassadører, og skolen kan kalde sig og er dermed en UNESCO ASP Verdensmålsskole. 

Derudover kan skolerne oprette et UNESCO Verdensmålsråd, hvor elever, lærere og skolens øvrige personale 

samarbejder med hinanden i forhold til klimavenlige tiltag og globale aktiviteter og implementering af 

UNESCO-værdier på skolen. 

 

 

 



 

 

Netværkets strategiske model er som følger: 

 

 

UNESCO ASP skoler er Verdensmålsskoler – muligheder og forpligtelser: 

UNESCO ASP har fra 2018 verdensmålsskoler i hele landet. Alle nuværende UNESCO ASP skoler tilbydes at 

blive verdensmålsskole. I UNESCO ASP strategiens tidsramme fra 2018-2021 er målet, at antallet af UNESCO 

ASP verdensmålsskoler skal vokse markant. Skolerne forpligter sig til at være UNESCO ASP 

verdensmålsskoler i tre år og kan herefter søge om forlængelse. Der tilstræbes at danne 

samarbejdsgrupper mellem nuværende UNESCO ASP skoler og nye UNESCO ASP skoler, så al den viden, 

som er i netværket deles med nye skoler. 

 

Delmål: 

1. At integrere verdensmålene i undervisningen på UNESCO ASP verdensmålsskolerne i videst muligt 

omfang. 

2. At styrke undervisningen i uddannelse for bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab på 

UNESCO ASP verdensmålsskoler. 

3. At undervisningen på UNESCO ASP verdensmålsskolerne er fagligt funderet i temaerne, som 

omhandler Menneskerettigheder, globalt medborgerskab, interkulturel kompetence og bæredygtig 

udvikling, som udspringer af de tidligere flagskibsprojekter 

4. Den faglige fundering af verdensmålsundervisningen foregår forskelligt afhængig af fag og skolens 

prioriteringer 

5. De tidligere flagskibsprojekter integreres som faglige fokusområder i verdensmålsskolerne  

Må l 4: 
Kv alitetsuddannelse

Fred, interkulturel forståelse 
og tolerance

Uddannelse for 
Bæ redygtig Udvikling 

A  Whole School Approach 

→

Klima klar

Ba ltic Sea Project

→

Miljø

Uddannelse for 

Globalt Medborgerskab

World Heritage Education 

→

In terkulturel kompetence

T ransatlantic Slave Trade

→

Menneskerettigheder og 
slaveri



6. Alle skoler deltager i Undervisningsministeriets tema om Fællesskab, demokrati og medborgerskab 

og gerne i uge 12, hvis det er muligt 

7. Der afholdes et fælles nationalt netværksmøde om året, hvor alle skoler inviteres og forpligter sig 

til at deltage 

8. Der inviteres 15 nye skoler til årsmødet den 15. marts 2018, som tilbydes optagelse i netværket. 

9. Der udvikles ny hjemmeside, som skal understøtte, at strategien implementeres og fremadrettet 

skal indgå som en del af medlemmers arbejde i netværket. Hjemmesiden giver mulighed for at dele 

undervisningsforløb og kommunikere skolerne imellem 

10.  Der udvikles en manual, som beskriver, hvad det vil sige at være en UNESCO ASP verdensmåls 

skole, hvor det fremgår, hvilke muligheder og forpligtelser, der er for skolerne. 

11.  Der skal udvikles eksemplarisk undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i fagligt fundere de 

tematikker, som vedrører bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab.  

  



 

Hvad skal der til for at blive en UNESCO Verdensmålsskole? 

For at blive UNESCO Verdensmålsskole forpligter man sig til:  

1: At udvikle undervisning, der tager udgangspunkt i Verdensmålene  

FN’s 17 Verdensmål kommer til at danne rammen for netværket aktiviteter fremadrettet med særligt fokus 

på Mål 4: Kvalitetsuddannelse og Delmål 4.7, jævnfør strategien. Det betyder, at man som UNESCO ASP 

Verdensmålsskole deltager i en global agenda for bæredygtig udvikling. 

- Uddannelses rolle i opfyldelse af målene. 

 

2: At udvikle undervisning, der fremmer bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab 

Både uddannelse for bæredygtig udvikling og uddannelse for globalt medborgerskab sigter mod at 

imødekomme samfundets nuværende og fremtidige udfordringer. Derfor skal man som UNESCO ASP 

Verdensmålsskole bidrage til: 

 

- ”At styrke eleverne i at kunne påtage sig en aktiv rolle i mødet med og løsningen af globale 

udfordringer og til at kunne bidrage aktivt til en mere fredelig, tolerant og inkluderende verden”  

 

- “At styrke elevernes handlekompetence i forhold til at træffe kvalificerede bæredygtige valg”  

 

På UNESCO ASP Verdensmålsskoler beskæftiger man sig med fagligt funderede tematikker som 

eksempelvis menneskerettigheder, interkulturel kompetence, klimaforandringer, bæredygtigt forbrug og 

medborgerskab. På UNESCO ASP Verdensmålsskolers hjemmeside kan lærere finde eksemplarisk 

undervisningsmateriale, som tager udgangspunkt i de faglige tematikker, og der vil løbende blive udviklet 

nyt eksemplarisk undervisningsmateriale.  

 

3: At implementere ”A Whole School Approach”  

“A Whole School Approach” er en helhedsorienteret tilgang til at fremme bæredygtig udvikling og globalt 

medborgerskab. Det betyder, at man udover at beskæftige sig med faglige tematikker i undervisningen skal 

tænke bæredygtighed og globalt medborgerskab ind i skolens samlede praksis. Det kan kræve en 

forandring af skolens nuværende praksis, og derfor er det vigtigt, at alle skolens aktører (administration, 

teknisk personale, elever, forældre, lærere og ledelse) er involverede i processen mod at blive en UNESCO 

ASP Verdensmålsskole. Skolerne opfordres til at implementere denne tilgang, men det er ikke et krav. 

 

4: At oprette et UNESCO Verdensmålsråd 

Som UNESCO ASP Verdensmålsskole opfordres man sig til at oprette et UNESCO Verdensmålsråd, hvor 

eleverne er repræsenteret og har demokratisk indflydelse. I Verdensmålsrådet bliver eleverne 



repræsentanter for deres skole og ansvarlige for at formidle deres skoles erfaringer videre til andre i 

netværket. Dette giver mulighed for at aktivere vidensdeling mellem eleverne i netværket – både nationalt 

og internationalt. Denne vidensdeling kunne eksempelvis faciliteres gennem årlige Webinar møder eller 

ungdomskonferencer, hvor eleverne skal præsentere erfaringer for hinanden. I tråd med ”A Whole School 

Approach” opfordres der til at elever og skolens personale samarbejder i Verdensmålsrådet.  

 

5: At deltage aktivt i at udvide netværket 

Som UNESCO ASP Verdensmålsskole opfordres man til at danne partnerskaber både med danske og 

udenlandske UNESCO ASP skoler, som har til formål at aktivere vidensdeling mellem skolerne samt at 

udvide netværket. På denne måde har man som UNESCO Verdensmålsskole et medansvar for udviklingen 

af netværket og skal samarbejde med andre skoler om at forbedre undervisningen. 

 

Hjemmesiden 

Formålet med den nye hjemmeside er at den indgår som et værktøj i netværkets arbejde. Den skal 

understøtte, at den nye strategi bliver implementeret, og fremadrettet skal den bruges aktivt i UNESCO ASP 

Verdensmålsskolernes arbejde. På hjemmesiden skal man kunne indhente viden og information om 

netværket, og den skal fungere som en webbaseret mødeplatform for netværkets medlemmer.  

 

 

 

 

 


