
Ungdomsbyen

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN

Lotte Roed Laursen og Pia Elisabeth Ohnemus, Randers Social og Sundhedsskole, 
afholdt sammen med skolens internationale udvalg og skolens elevråd i 2020 
et onlineevent i forbindelse med international dag. Fokus var bæredygtighed, 
miljø og sygdomsbekæmpelse og omkring 200 elever og medarbejdere 
samlede sig i det virtuelle rum for at udforske FN’s Verdensmål. 

LOTTE OG PIAS TIPS 
•  Få eksperter udefra til at holde inspirationsoplæg. Vi har for eksempel inviteret 

bæredygtighedsfilosof Asbjørn Riis Sønderborg (filosof og bæredygtighed) til at holde et 
oplæg for skolens medarbejdere

•  Brug en “whole school approach” med involvering af alle medarbejder- og elevgrupper, 
da vi mener, at alle bliver mere interesserede, når det bliver mere synligt, at 
bæredygtighedsdagsorden vedkommer os alle

•  Det kan være svært at få folk 
til at yde en indsats inden for 
bæredygtighed, når der fra 
bekendtgørelsens side ikke er koblet 
mål til, hvad skolen skal have fokus på

•  Det kan være svært at se, hvordan 
man kan få verdensmålene ind på 
skolens dagsorden, når det ikke altid 
er tydeligt, hvordan bæredygtighed 
passer med de faglige mål

UDFORDRINGER

Idéen til eventet udsprang af et ønske om at arbejde mere med verdensmå-
lene 3,4 og 17 (udvalgt af skolens bestyrelse), og at inddrage elever og 
skolens elevråd mere. 

Selve eventet indledtes med en fælles samling på Teams, hvor skolens 
udviklingschef René Dybdal bød velkommen og opfordrede eleverne til at 
få ideer og tanker om, hvordan skolen skal arbejde med målene i fremtiden, 
efterfulgt af et foredrag af sognepræst Flemming Pless om arbejdet med 
verdensmålene. 

Eleverne arbejdede i grupper på deres produkter hjemmefra. Her lavede 
de løsninger, som kunne dokumenteres digitalt og fremvises virtuelt ved et 
afsluttende online event. 

Sidst på dagen gav eleverne deres bud på, hvordan de selv og skolen 
kan arbejde med at opfylde verdensmålene og skabe en mere bæredygtig 
fremtid for kloden. I planlægning og afholdelse af eventet har tovholderne 
haft fokus på et “whole school approach”, hvor alle medarbejdere og elever 
blev involveret.

Se eksempel på elevproduktioner m.m. på sosuranders.dk: Hele skolen 
sætter spot på verdensmålene til International Dag – Randers Social- og 
Sundhedsskole.

ELEVDEMOKRATI 

ELEVGRUPPE Alle skolens elever på Grundforløb og Hovedforløb  | TID En uges forberedelse. Selve eventet forløb over 
en hel dag.  | VERDENSMÅL 3, 4 og 17

BÆREDYGTIG UNDERVISNINGSÅDAN 
GØR 
LÆREREN

MERE VIDEN
Verdens bedste nyheder 
og diverse podcasts til 
undervisningsbrug.

»PROJEKTET VAR ANDERLEDES END MEGET 
ANDET, VI LAVER, OG DET VAR SJOVT AT ALLE 
SKULLE ARBEJDE MED SAMME OPGAVE, 

MEN PÅ FORSKELLIGE MÅDER«

ANDERS LYKKE-BERTELSEN, ELEV

DET SIGER ELEVERNE

Elevrådet oplevede projektet som værdifuldt og vedkommende og som 
noget, hvor de kunne koble ny viden på deres egen hverdag. 
Det er sjældent, at alle skolens elever er samlet en hel dag og arbejder 
med samme tema, og det var en positiv oplevelse for mange. To elever på 
Grundforløb 2, Jesper og Anders, arbejdede dagen igennem med genbrug 
som tema. Da dagen var omme, havde de fundet flere måder at genbruge 
plastik. De filmede deres arbejde og produktet blev således en video med 
deres resultater. 


