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BÆREDYGTIG UNDERVISNING

TÆT SAMARBEJDE MED
PRAKTIKSTEDER OG
VIRKSOMHEDER
Lisa Lisbet Bærentsen, IBC Kolding, havde et ønske om at præsentere en case
for sine elever, som hun selv kunne relatere til, og som eleverne kunne bruge
til at undersøge praktiksteders og virksomheders arbejde med bæredygtighed.
Og så er hun selvudnævnt verdensmålsentusiast nummer 1.
ELEVGRUPPE Lægesekretær- og administration. Hovedforløb laeg2 + adm3
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TID 1-2 uger VERDENSMÅL alle

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Som en del af deres uddannelser skal eleverne planlægge og
afholde en konference, og vi valgte verdensmålene som indhold
for denne. Udover den faglige læring i at planlægge et event med
deltagere, skulle de også sørge for at gøre den til en online-begivenhed med optagelse og efterfølgende fremvisning til praktikstedet.
Eleverne skulle researche, søge relevant information og om muligt
inddrage praktikstederne. Deres mission var at undersøge, hvordan
deres praktiksteder arbejder med bæredygtighed, og hvordan dét
arbejde kan forstærkes eller tydeliggøres. Eleverne valgte selv, hvilke mål de ville arbejde med. Eleverne på lægesekretærspecialet var
dog begrænset til de 12 mål, som vore region, Region Syddanmark,
har valgt at have fokus på.

DET SIGER ELEVERNE
Eleverne oplever en fælles mission og et ændret
syn fra en stor forkromet strategi til noget, de kan
arbejde med i hverdagen. Det skaber en oplevelse
af rent faktisk at kunne bidrage – også som elev, der
sætter fokus på bæredygtighed på praktikstedet.
Elever bruger det som ekstra kompetence og
skriver det på CV’et.
Se video fra Anne, Autohuset Vestergaard.
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 i er en Unesco Verdensmålsskole,
V
så alle elever skal kende
verdensmålene
Nogle elever skal gå i dybden
med nogle mål/delmål – med den
kobling, at praktikvirksomhederne
får mere fokus på verdensmålene,
eller bliver mere synlige med
det igangværende arbejde med
bæredygtig udvikling

LISAS TIPS

MERE VIDEN
•

FAGLIGE MÅL

 erdensmål på plakaten – et nationalt
V
undervisningsprojekt fra LIFE EXHIBITION (et sæt plakater,
som vi hang op i klasselokalet) lifeexhibitions.com
Region Syddanmarks udvalgte 12 verdensmål:
fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/
publikationer/

Ungdomsbyen

•
•
•

Ungdomsbyen

 eskriv opgaven så godt, at du udelukkende skal agere konsulent i
B
tilfælde af spørgsmål, evt. med et par opfølgninger/milepæle undervejs
Undgå at informere om tidligere flotte drejebøger og evalueringer –
lad magien ske …
Se om du kan få skabt omtale af elevernes store arbejde. Vi havde for
eksempel en artikel i DL magasinet (Nr. 5, 2020, på side 18)

19

