
UNESCO 
Verdensmålsskoler

Et verdensomspændende 
skolenetværk for Globalt 
Medborgerskab og Bæredygtig 
Udvikling

UNESCO´s kerneværdier
UNESCO i Danmark arbejder for, at kerneværdier 
som uddannelse til alle, ytringsfrihed, demokrati, 
beskyttelse af kulturarv og ligestilling former alles 
liv og hverdag. FN´s 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling er en naturlig og integreret del af 
UNESCO´s arbejde og vision. 

På UNESCO-ASP.DK kan du 
både finde inspiration og mere 
information om:

Hvordan kan man søge om at 
blive UNESCO verdensmålsskole?     
                                                                                
Hvilke danske skoler er UNESCO 
verdensmålsskoler?

Inspiration til undervisningen om 
bæredygtig udvikling og globalt 
medborgerskab 

INFORMATION:
National koordinator: 
Poul Erik Christoffersen
Mail: pec@ungdomsbyen.dk
Tel. +45 44 91 46 46 
Direkte: +45 21 74 42 75                                                                                                                                               
     
Ungdomsbyen, c/o Globalhagen
Fælledvej 12 C
2200 København N.
Danmark

Verdensmålsråd 
Som UNESCO verdensmålsskole opfordres man 
til at oprette et 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.   

Unge Ambassadører 
Hvert år udbyder UNESCO netværket en uddannelse 
for kommende Unge Ambassadører. Deres opgave 
er gennem ”ung-til-ung-formidling” at formidle 
UNESCO´s værdier og normer til elever og 
studerende på Verdensmålsskolerne og derigennem 
skabe viden om, engagement og motivation for at 
arbejde med UNESCO´s værdier og verdensmålene. 

unesco-asp.dk



Et internationalt 
innovationsprojekt
UNESCO Verdensmålsskoler er en del af UNESCO 
Associated Schools Project Network. Det verdens-
omspændende skolen etværk består af 11.500 
uddannelsesinstitutioner i 182 lande. Som UNESCO 
Verdensmålsskole er man med til at udbrede FN´s 
17 verdensmål samt UNESCO´s værdier om fred, 
interkulturel forståelse og tolerance.

Globalt medborgerskab 
og bæredygtig udvikling
UNESCO Verdensmålsskoler bidrager særligt til 
opfyldelse af Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse. 
Siden lanceringen af FN´s  17 verdensmål har 
netværket arbejdet for at udbrede det vigtige 
budskab gennem undervisning, aktiviteter og 
partnerskaber. 

Faglige temaer som interkulturel kompetence, 
menneske rettigheder, klima og miljø udgør net-
værkets indhold.

Inspiration og fællesskab  
Klik dig ind på unesco-asp.dk, hvor der ligger 
spænd ende undervisning smat erialer klar til 
brug. Få gang i un d er  visningen om bære dygtig 
udvikling og globalt medborger skab. Og del 
gerne jeres skoles undervisningsforløb – til 
inspiration for andre. 

På den engelske del af unesco-asp.dk finder 
du inspiration til etablering og udvikling af 
internationale partnerskaber. 

Hele skolen er med
Skoler inviteres til at inddrage alle aktører, så 
skolens administration, tekniske personale, 
lærere, elever og forældre får en mulighed for at 
sætte fokus på bæredygtighed og blive del af det 
globale fællesskab. 

UNESCO 
Verdensmålsskoler i 
Danmark
Den danske del af UNESCO´s ASP netværk 
består af grundskoler, gymnasiale uddannelser, 
erhvervsuddannelser, efterskoler, højskoler, 
VUC og professionshøjskoler med tilsammen 
mere end 100.000 elever/studerende og godt 
10.000 medarbejdere. Skolerne er forpligtet til 
at arbejde med bæredygtig udvikling, globalt 
medborgerskab og med at udbrede UNESCOs 
værdier på tværs af fag og årgange. 

Partnerskoler i hele verden
Gennem det internationale netværk kan 
skoler etablere partnerskaber og samarbejde 
omkring faglige temaer. Netværket organiserer 
ungdomskonferencer senest med deltagelse 
af unge fra Ghana, Libanon, Serbien, Spanien, 
Sydafrika, Tyrkiet og Vestindien. unesco-asp.dk


