
Verdensmålene i Norddjurs - Foreløbigt program

SPOR 1 
Udskoling humanist

SPOR 2 
Udskoling naturfag

SPOR 3 
Mellemtrin humanist

SPOR 4 
Mellemtrin naturfag

SPOR 5 
Indskoling humanist

SPOR 6 
Indskoling naturfag

SPOR 7 
DagAlbud 0-3 år

SPOR 8 
DagAlbud 4-6 år

SPOR 9 
Børn med særlige behov

Messe

Mødested Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4 Bord 5 Bord 6 Bord 7 Bord 8 Bord 9 Bord 10 Bord 11

Spor ansvarlig Rita

Antal 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Max 50 af gangen

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst og åbning v. Poul Bang, Forstander og Jan Petersen, Borgmester

8.45 Keynote speaker: Steen Hildebrandt: BæredygRghed er den nye store dagsorden

9.30 Gåpause Messe 
Bevæg dig for livet 
Bibliotekerne/Egnsarkivet 
Det Grønne Museum 
Ellen Marie Fonvig, Fredericia 
Henrik Majlund ToZ 
Kirkerne i Norddjurs 
Folkekirkens Nødhjælp 
Kulturskolen 
Kyst- og Fjordcentret 
Djursland Landboforening 
MOT/EZerskolen helle 
MUNDU 
Museet i Grenå 
SoropRmisterne 
Ung Norddjurs 
VIA Søren Witzel Clausen 
Kadegatcentret 
Vildskab v. Lilli Gruvier 
Naturildsjæl v. Anita Søholm 
Harald Brandt, Havet i Fokus 
Virksomhedssamarbejdet 
Skoletjenesten 
Danmarks Vildeste Kommune 
Masseeksperimentet

9.45 Workshop: 
BæredygRg madlav-
ning v. KirsRne Carlsen 
og Dorthe Lyk

Tur: Karsten Sørensen, 
Naturvidenskabernes 
Bus Rl Kolindsund

Messe Messe: Workshop: Globale 
mål og global 
undervisning v. Sonja 
Salminen, MUNDU

Tur: Carsten Enemark, 
Kyst- og Fjordcentret 
Bus Rl Fjellerup

Workshop: Booktalk v. 
Louise Skaarup, 
Bibliotekerne i 
Norddjurs

Tur i skoven med 
Henrik Majlund ToZ

Workshop: 
Naturildsjæl v. Anita 
Søholm

Walk and talk: 
Biodiversitet v. Lilli 
Gruwier, Vildskab

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Workshop: Lommefilm 
v. Agnete Jensen og 
MarRn Spenner, 
Lommefilm

Workshop: Globale 
mål og global under-
visning v. Sonja 
Salminen, MUNDU

Workshop: Bære-
dygRg undervisning 
ude v. Søren Witzel 
Clausen, VIA

Workshop: Bevæg dig 
for livet v. Malene 
Henningsen, 
Fysioterapeut

Messe Messe Walk and talk: 
Biodiversitet v. Lilli 
Gruwier, Vildskab

Workshop: 
Naturildsjæl v. Anita 
Søholm

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Messe Messe Workshop: KreaRvt 
arbejde med verdens-
målene v. Henrik 
Majlund ToZ

Tur: Flemming Rafn, 
Kyst- og Fjordcentret 
Bus Rl Klinten

Workshop: 
BæredygRg madlav-
ning v. KirsRne Carlsen 
og Dorthe Lyk

Workshop: 
Verdensmål.nu v. Ole 
Haubo Christensen, 
VIA

Workshop: Anita og 
Ursula Søholm, 
Naturildsjæl

Workshop: Børnenes 
verdensmål. Ellen 
Marie Fonvig og Lon-
nie Roest, Fredericia

Tur v. Lærer fra 
EZerskolen helle

Workshop: 
Havambassadører v. 
Søren Forsberg, 
Kadegatcentret

13.05 Gåpause

13.20 Workshop: KreaRvt 
arbejde med 
verdensmålene v. 
Henrik Majlund ToZ

Workshop: 
Verdensmål.nu v. Ole 
Haubo Christensen, 
VIA

Workshop: Kirken og 
verdensmålene v. 
Jonas Hundebøll, 
Folkekirkens Nødhjælp

Workshop: Særlige 
træer v. Rasmus 
Amtkjær, Det Grønne 
Museum

Walk and talk: 
Biodiversitet v. Lilli 
Gruwier, Vildskab

Workshop: Grønne 
Spirer v. Ida Krüger

Workshop: Bevæg dig 
for livet v. Malene 
Henningsen, 
Fysioterapeut

Messe Messe

14.05 EZermiddagspause m. kage Afrunding v. Mads Nikolajsen, Formand for Børne- og undgdomsudvalget og Poul Bang, Forstander

14.30 Workshop: Globale 
mål og global under-
visning v. Sonja 
Salminen, MUNDU

Workshop:Havet i 
(fællesfagligt) fokus 
Kadegatcentret v. 
Harald

Workshop: Bevæg dig 
for livet v. Malene 
Henningsen, 
Fysioterapeut

Workshop: 
Verdensmål.nu v. Ole 
Haubo ChristensenVIA

Messe Messe Walk and talk: 
Biodiversitet v. Lilli 
Gruwier, Vildskab

Workshop: 
Naturildsjæl v. Anita 
Søholm

Workshop: 
Havambassadører v. 
Søren Forsberg, 
Kadegatcentret

Tur v. Lærer fra 
EZerskolen helle

15.15 Konferencen sluder



Program for Spor 1: Udskoling humanistiske fag

SPOR 1 
Udskoling 
humanist

Udskoling 7.-9. kl. humanisAsk fag Messe

Mødested Bord 1 på vejen foran EZerskolen helle

Spor ansvarlig 0 Rita

Antal 25 25

8.00 

8.30 Velkomst og åbning v. Poul Bang, Forstander og Jan Petersen, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Steen Hildebrandt: 
BæredygRghed er 
den nye store 
dagsorden

BæredygAghed er den nye store dagsorden.  
FN’s 17 verdensmål er den prakRske angivelse af, hvad bæredygRghed handler om. Det handler bl.a. om uddannelse, sundhed, fødevarer, vand, 
energi, klima, ligesRlling, byudvikling mm. Foredraget fokuserer på disse emner og sæder bæredygRghed ind i en dansk kommunal sammenhæng og 
taler i den forbindelse om begrebet, det bæredygRge velfærdssamfund og den bæredygRge kommune. 
Steen Hildebrandt er Ph.D., Professor, Aarhus Universitet, Adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

9.30 Gåpause Messe 
Bevæg dig for livet 
Bibliotekerne/Egnsarkivet 
Det Grønne Museum 
Ellen Marie Fonvig, Fredericia 
Henrik Majlund ToZ 
Kirkerne i Norddjurs 
Folkekirkens Nødhjælp 
Kulturskolen 
Kyst- og Fjordcentret 
Djursland Landboforening 
MOT/EZerskolen helle 
MUNDU 
Museet i Grenå 
SoropRmisterne 
Ung Norddjurs 
VIA Søren Witzel Clausen 
Kadegatcentret 
Vildskab v. Lilli Gruvier 
Naturildsjæl v. Anita Søholm 
Harald Brandt, Havet i Fokus 
Virksomhedssamarbejdet 
Skoletjenesten 
Danmarks Vildeste Kommune 
Masseeksperimentet

9.45 Workshop: 
BæredygRg madlav-
ning v. KirsRne 
Carlsen og Dorthe 
Lyk

BæredygAg madlavning  
KirsRne er Rl daglig køkkenleder i Kadegatcentret og har holdt kurser i BæredygRg madlavning. Sammen med 
Dorthe, Rdligere Køkkenchef på Gjerrild Vandrerhjem vil de afprøve bæredygRg madlavning og lære jer, hvordan I 
kan bygge en pizzaovn selv.                                                                                                                                                       
Sted: Dorthes udekøkken v. Vandrerhjemmet 

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Workshop: 
Lommefilm v. 
Agnete Jensen og 
MarRn Spenner, 
Lommefilm

Dokumentarfilm og Verdensmål  
Hvordan omsæder man Verdensmål Rl hverdagsmål gennem egne små film? Det er udgangspunktet for 
workshoppen. ProdukRonsselskabet Lommefilm har i projekterne “And AcRon” og “Outside My Window” stødet af 
Udenrigsministeriets Oplysningspulje besøgt skoler landet over og har bedt eleverne om at lave korte 
dokumentarfilm om hvordan de lever og oplever Verdensmålene. Til begge projekter, er der Rlknydet et graRs 
Rlgængeligt undervisningsmateriale Rl inspiraRon. Med på workshoppen er også Agnethe Jensen, der selv har 
arbejdet med elever om projektet. 
Agnete er lærer på Auning Skole og MarRn Spenner arbejder i projektet Lommefilm.

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Messe

13.05 Gåpause

13.20 Workshop: KreaRvt 
arbejde med 
verdensmålene v. 
Henrik Majlund ToZ

Tværfaglig liQeratur og kunst-workshop, som tager udgangspunkt i verdensmålene 14,15 og 16. Vi skaber en 
fortælling i ord og billeder, der bruger elevernes eget liv og hverdag som fundament. Det er en slags spekulaRv 
realisme, hvor deltagerne skal løse nogle af de problemer, de selv ser i verden. Det kan være klimapoliRske, sociale 
eller teknologiske problemer, anængig af hvilke fagdiscipliner forløbet skal arbejde sammen med. Formålet er at 
tænke udover tradiRonelle grænser og bruge fantasien Rl både at forstå den eksisterende verden og skabe en ny. 
Det kunstneriske medie er collagen, og vi vil inddrage foto, udklip, variaRoner af Rorschach-maling, selvportræder 
mm. Medbring gerne et printet selvportræt. 
Henrik Majlund ToZ er forfader, oversæder og kunstnerisk leder af Kunsthal for mariRm æsteRk i Grenaa.

14.05 EZermiddagspause m. kage Afrunding v. Mads Nikolajsen, Formand for Børne- og undgdomsudvalget og Poul Bang, Forstander

14.30 Workshop: Globale 
mål og global 
under-visning v. 
Sonja Salminen, 
MUNDU

BæredygRge investeringer 
Daniel er Filialdirektør i Nordea Grenaa, og brænder for at vise, hvordan man virkelig kan flyde verden i en mere 
bæredygRg retning, hvis man overvejer hvordan man anbringer sine penge.  
Hvis Daniel bliver forhindret, kommer Sonja Salminen, MUNDU i stedet.

15.15 Konferencen sluder



Program for Spor 2: Udskoling naturfaglige fag

SPOR 2 
Udskoling naturfag

Udskoling 7.-9. kl. naturfaglige fag Messe

Mødested Bord 2 på vejen foran EZerskolen helle

Spor ansvarlig 0 Rita

Antal 25 25

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst og åbning v. Poul Bang, Forstander og Jan Petersen, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Steen Hildebrandt: 
BæredygRghed er 
den nye store 
dagsorden

BæredygAghed er den nye store dagsorden.  
FN’s 17 verdensmål er den prakRske angivelse af, hvad bæredygRghed handler om. Det handler bl.a. om uddannelse, sundhed, fødevarer, vand, 
energi, klima, ligesRlling, byudvikling mm. Foredraget fokuserer på disse emner og sæder bæredygRghed ind i en dansk kommunal sammenhæng og 
taler i den forbindelse om begrebet, det bæredygRge velfærdssamfund og den bæredygRge kommune. 
Steen Hildebrandt er Ph.D., Professor, Aarhus Universitet, Adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

9.30 Gåpause Messe 
Bevæg dig for livet 
Bibliotekerne/Egnsarkivet 
Det Grønne Museum 
Ellen Marie Fonvig, Fredericia 
Henrik Majlund ToZ 
Kirkerne i Norddjurs 
Folkekirkens Nødhjælp 
Kulturskolen 
Kyst- og Fjordcentret 
Djursland Landboforening 
MOT/EZerskolen helle 
MUNDU 
Museet i Grenå 
SoropRmisterne 
Ung Norddjurs 
VIA Søren Witzel Clausen 
Kadegatcentret 
Vildskab v. Lilli Gruvier 
Naturildsjæl v. Anita Søholm 
Harald Brandt, Havet i Fokus 
Virksomhedssamarbejdet 
Skoletjenesten 
Danmarks Vildeste Kommune 
Masseeksperimentet

9.45 Tur: Karsten 
Sørensen, 
Naturvidenskabern
es Bus Rl 
Kolindsund

Det fællesfaglige fokusområde: ProdukRon med bæredygRg udnydelse af naturgrundlaget.  
Fokus på landbrugets marginaljorde: Lavbund samt næringsfapge og kuperede arealer. Hvordan kan elever arbejde 
med landbrugsarealer, så de opnår et bedre kendskab Rl landskabets historie og perspekRver for anvendelse Rl 
landbrugsdriZ, oplevelsesøkonomi, biodiversitet. Der indgår en bustur i modulet.  
Karsten Sørensen er lærer og formidler i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro.

10.30

10.50

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Messe

13.05 Gåpause

13.20 Workshop: 
Verdensmål.nu v. 
Ole Haubo 
Christensen, VIA

Verdensmål – klima og bæredygAghed 
Verdensmål.nu og Klimakamp.nu er graRs mulRmodale læremidler Rl naturfagene. Hvordan takles bæredygRghed, 
klimaudfordringer og et sundere liv for alle her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel? Læs mere 
på www.klimakamp.nu 
Ole Haubo er pædagogisk konsulent matemaRk og naturfag på VIA

14.05 EZermiddagspause m. kage Afrunding v. Mads Nikolajsen, Formand for Børne- og undgdomsudvalget og Poul Bang, Forstander

14.30 Workshop:Havet i 
(fællesfagligt) fokus 
Kadegatcentret v. 
Harald

BiohyQer og bidiversitet i havet 
Hold vejret, dyk ned og se hvad der gemmer sig i en biohyde. Vi sæder nemlig biodiversiteten i fokus, og viser jer et 
komplet undervisningsfoløb, som beskriver hvordan  i kan arbejde med biodiversiteten i havet. På workshoppen 
skal i se hvordan i kan bygge jeres egen biohyde (menneskeskabt levested for fiskeyngel i havet). I skal også høre 
om biodiversistet, engineering, og om hvordan forløbet sRmulerer elevernes handlekompetencer. De biohuts der 
bliver produceret af eleverne kommer nemlig i vandet i Grenaa Havn, hvor de rent fakRsk gør en forskel.Hold vejret, 
dyk ned og se hvad der gemmer sig i en biohyde. Vi sæder nemlig biodiversiteten i fokus, og viser jer et komplet 
undervisningsfoløb, som beskriver hvordan  i kan arbejde med biodiversiteten i havet. På workshoppen skal i se 
hvordan i kan bygge jeres egen biohyde (menneskeskabt levested for fiskeyngel i havet). I skal også høre om 
biodiversistet, engineering, og om hvordan forløbet sRmulerer elevernes handlekompetencer. De biohuts der bliver 
produceret af eleverne kommer nemlig i vandet i Grenaa Havn, hvor de rent fakRsk gør en forskel. 
Projektet er udviklet i et ERAUSMUS+ projekt mellem bl.a. Kadegatcentret, Harald Brandt, VIA læreruddannelsen i 
Århus og Søren Kanne Skolen.

15.15 Konferencen sluder

http://www.klimakamp.nu


Program for Spor 3: Mellemtrin humanistiske fag

SPOR 3 
Mellemtrin 
humanist

Mellemtrin 4.-6. kl. humanisAske fag Messe

Mødested Bord 3 på vejen foran EZerskolen helle

Spor ansvarlig 0 Rita

Antal 25 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst og åbning v. Poul Bang, Forstander og Jan Petersen, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Steen Hildebrandt: 
BæredygRghed er 
den nye store 
dagsorden

BæredygAghed er den nye store dagsorden.  
FN’s 17 verdensmål er den prakRske angivelse af, hvad bæredygRghed handler om. Det handler bl.a. om uddannelse, sundhed, fødevarer, vand, 
energi, klima, ligesRlling, byudvikling mm. Foredraget fokuserer på disse emner og sæder bæredygRghed ind i en dansk kommunal sammenhæng og 
taler i den forbindelse om begrebet, det bæredygRge velfærdssamfund og den bæredygRge kommune. 
Steen Hildebrandt er Ph.D., Professor, Aarhus Universitet, Adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

9.30 Gåpause Messe 
Bevæg dig for livet 
Bibliotekerne/Egnsarkivet 
Det Grønne Museum 
Ellen Marie Fonvig, Fredericia 
Henrik Majlund ToZ 
Kirkerne i Norddjurs 
Folkekirkens Nødhjælp 
Kulturskolen 
Kyst- og Fjordcentret 
Djursland Landboforening 
MOT/EZerskolen helle 
MUNDU 
Museet i Grenå 
SoropRmisterne 
Ung Norddjurs 
VIA Søren Witzel Clausen 
Kadegatcentret 
Vildskab v. Lilli Gruvier 
Naturildsjæl v. Anita Søholm 
Harald Brandt, Havet i Fokus 
Virksomhedssamarbejdet 
Skoletjenesten 
Danmarks Vildeste Kommune 
Masseeksperimentet

9.45 Messe

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Workshop: Globale 
mål og global 
under-visning v. 
Sonja Salminen, 
MUNDU

Globale mål og global undervisning. 
FN´s verdensmål ligger lige Rl højrebenet for undervisningen. Få masser af inspiraRon med hjem Rl din undervisning 
om FN´s verdensmål. MUNDU - center for global dannelse har ideer Rl alle fag.

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Workshop: KreaRvt 
arbejde med 
verdens-målene v. 
Henrik Majlund ToZ

Tværfaglig liQeratur og kunst-workshop, som tager udgangspunkt i verdensmålene 14,15 og 16. Vi skaber en 
fortælling i ord og billeder, der bruger elevernes eget liv og hverdag som fundament. Det er en slags spekulaRv 
realisme, hvor deltagerne skal løse nogle af de problemer, de selv ser i verden. Det kan være klimapoliRske, sociale 
eller teknologiske problemer, anængig af hvilke fagdiscipliner forløbet skal arbejde sammen med. Formålet er at 
tænke udover tradiRonelle grænser og bruge fantasien Rl både at forstå den eksisterende verden og skabe en ny. 
Det kunstneriske medie er collagen, og vi vil inddrage foto, udklip, variaRoner af Rorschach-maling, selvportræder 
mm. Medbring gerne et printet selvportræt. 
Henrik Majlund ToZ er forfader, oversæder og kunstnerisk leder af Kunsthal for mariRm æsteRk i Grenaa.

13.05 Gåpause

13.20 Workshop: Kirken 
og verdensmålene 
v. Jonas Hundebøll, 
Folkekirkens 
Nødhjælp

Hvordan engagerer man børn og unge Al at gøre en forskel i verden?  
Gennem leg, historier, dilemmaer og melorme lærer 10.000 unge hvert år unge om nødhjælp og næstekærlighed på 
Folkekirkens Nødhjælps årlige #TagDel-Karavane. Karavanen giver også danske unge muligheden for at handle og 
gøre en forskel i den verden, som vi alle er en del af.  
På workshoppen skal vi lege, lyde og dele erfaringer med at engagere børn og unge i en internaRonal kontekst. 
Jonas Holmgaard Hundebøll er projektleder i Folkekirkens Nødhjælp.

14.05 EZermiddagspause m. kage Afrunding v. Mads Nikolajsen, Formand for Børne- og undgdomsudvalget og Poul Bang, Forstander

14.30 Workshop: Bevæg 
dig for livet v. 
Malene 
Henningsen, 
Fysioterapeut

Bevæg dig for livet 
Vi kan bevæge os på mange måder og får forhåbentlig mulighed for det hele livet. Jeg vil lave forskellig former for 
bevægelse med Jer som I kan tage med hjem og bruge sammen med børnene. 
Fysioterapeut og projektleder for “Bevæg dig for livet”.

15.15 Konferencen sluder



Program for Spor 4: Mellemtrin naturfaglige fag

SPOR 4 
Mellemtrin 
naturfag

Mellemtrin 4.-6. kl. naturfaglige fag Messe

Mødested Bord 4 på vejen foran EZerskolen helle

Spor ansvarlig 0 Rita

Antal 25 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst og åbning v. Poul Bang, Forstander og Jan Petersen, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Steen Hildebrandt: 
BæredygRghed er 
den nye store 
dagsorden

BæredygAghed er den nye store dagsorden.  
FN’s 17 verdensmål er den prakRske angivelse af, hvad bæredygRghed handler om. Det handler bl.a. om uddannelse, sundhed, fødevarer, vand, 
energi, klima, ligesRlling, byudvikling mm. Foredraget fokuserer på disse emner og sæder bæredygRghed ind i en dansk kommunal sammenhæng og 
taler i den forbindelse om begrebet, det bæredygRge velfærdssamfund og den bæredygRge kommune. 
Steen Hildebrandt er Ph.D., Professor, Aarhus Universitet, Adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

9.30 Gåpause Messe 
Bevæg dig for livet 
Bibliotekerne/Egnsarkivet 
Det Grønne Museum 
Ellen Marie Fonvig, Fredericia 
Henrik Majlund ToZ 
Kirkerne i Norddjurs 
Folkekirkens Nødhjælp 
Kulturskolen 
Kyst- og Fjordcentret 
Djursland Landboforening 
MOT/EZerskolen helle 
MUNDU 
Museet i Grenå 
SoropRmisterne 
Ung Norddjurs 
VIA Søren Witzel Clausen 
Kadegatcentret 
Vildskab v. Lilli Gruvier 
Naturildsjæl v. Anita Søholm 
Harald Brandt, Havet i Fokus 
Virksomhedssamarbejdet 
Skoletjenesten 
Danmarks Vildeste Kommune 
Masseeksperimentet

9.45 Messe: 

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Workshop: Bære-
dygRg undervisning 
ude v. Søren Witzel 
Clausen, VIA

Nyt liv i bæredygAghedsundervisningen v. Søren Witzel Clausen, VIA University College, Program for MatemaRk og 
NaturfagsdidakRk  
Deltagerne skal anvende en ny model, jeg har udviklet (Øko-STRAKS modellen), som bliver udgivet i bogen ”Håbets 
pædagogik” (udkommer d. 1/6), hvor jeg laver nogle cases med relaRon Rl Djursland, som grupperne så skal 
arbejde med. 
Søren Witzel Clausen er cand. scient, master i naturfagenes didakRk, Ph.d. sRpendiat, lektor i geografi ved 
læreruddannelsen, VIA University College, leder af den naRonale faggruppe i geografi ved læreruddannelserne og 
projektleder af ´Nyt liv i bæredygRghedsundervisningen´

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Tur: Flemming Rafn, 
Kyst- og 
Fjordcentret Bus Rl 
Klinten

Tur: Flemming Rl Klinten 
Flemming er naturvejleder ved Kyst- og Fjordcentret13.05

13.20

14.05 EZermiddagspause m. kage Afrunding v. Mads Nikolajsen, Formand for Børne- og undgdomsudvalget og Poul Bang, Forstander

14.30 Workshop: 
Verdensmål.nu v. 
Ole Haubo 
ChristensenVIA

Verdensmål – klima og bæredygAghed 
Verdensmål.nu og Klimakamp.nu er graRs mulRmodale læremidler Rl naturfagene. Hvordan takles bæredygRghed, 
klimaudfordringer og et sundere liv for alle her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel? Læs mere 
på www.klimakamp.nu 
Ole Haubo er pædagogisk konsulent matemaRk og naturfag på VIA

15.15 Konferencen sluder

http://www.klimakamp.nu


Program for Spor 5: Indskoling humanistiske fag

SPOR 5 
Indskoling 
humanist

 Indskoling 0.-3. kl. humanisAske fag Messe

Mødested Bord 5 på vejen foran EZerskolen Helle

Spor ansvarlig 0 Rita

Antal 25 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst og åbning v. Poul Bang, Forstander og Jan Petersen, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Steen Hildebrandt: 
BæredygRghed er 
den nye store 
dagsorden

BæredygAghed er den nye store dagsorden.  
FN’s 17 verdensmål er den prakRske angivelse af, hvad bæredygRghed handler om. Det handler bl.a. om uddannelse, sundhed, fødevarer, vand, 
energi, klima, ligesRlling, byudvikling mm. Foredraget fokuserer på disse emner og sæder bæredygRghed ind i en dansk kommunal sammenhæng og 
taler i den forbindelse om begrebet, det bæredygRge velfærdssamfund og den bæredygRge kommune. 
Steen Hildebrandt er Ph.D., Professor, Aarhus Universitet, Adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

9.30 Gåpause Messe 
Bevæg dig for livet 
Bibliotekerne/Egnsarkivet 
Det Grønne Museum 
Ellen Marie Fonvig, Fredericia 
Henrik Majlund ToZ 
Kirkerne i Norddjurs 
Folkekirkens Nødhjælp 
Kulturskolen 
Kyst- og Fjordcentret 
Djursland Landboforening 
MOT/EZerskolen helle 
MUNDU 
Museet i Grenå 
SoropRmisterne 
Ung Norddjurs 
VIA Søren Witzel Clausen 
Kadegatcentret 
Vildskab v. Lilli Gruvier 
Naturildsjæl v. Anita Søholm 
Harald Brandt, Havet i Fokus 
Virksomhedssamarbejdet 
Skoletjenesten 
Danmarks Vildeste Kommune 
Masseeksperimentet

9.45 Workshop: Globale 
mål og global 
undervisning v. 
Sonja Salminen, 
MUNDU

FN´s verdensmål ligger lige Rl højrebenet for undervisningen. Få masser af inspiraRon med hjem Rl din undervisning 
om FN´s verdensmål. MUNDU - center for global dannelse har ideer Rl alle fag.

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Workshop: Bevæg 
dig for livet v. 
Malene 
Henningsen, 
Fysioterapeut

Bevæg dig for livet  
Vi kan bevæge os på mange måder og får forhåbentlig mulighed for det hele livet. Jeg vil lave forskellig former for 
bevægelse med Jer som I kan tage med hjem og bruge sammen med børnene. 
Fysioterapeut og projektleder for “Bevæg dig for livet”.

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Workshop: 
BæredygRg madlav-
ning v. KirsRne 
Carlsen og Dorthe 
Lyk

BæredygAg madlavning 
KirsRne er Rl daglig køkkenleder i Kadegatcentret og har holdt kurser i BæredygRg madlavning. Sammen med 
Dorthe, Rdligere Køkkenchef på Gjerrild Vandrerhjem vil de afprøve bæredygRg madlavning og lære jer, hvordan I 
kan bygge en pizzaovn selv.                                                                                                                                                       
Sted: Dorthes udekøkken v. Vandrerhjemmet

13.05 Gåpause

13.20 Workshop: Særlige 
træer v. Rasmus 
Amtkjær, Det 
Grønne Museum

Med udgangspunkt i et af Danmarks ældste bøgetræer – svalebøgen, inddrager vi FNs verdensmål nr. 15 om livet på 
land i snakken om hvad vi kan gøre i det små, for at hjælpe i det store. Workshoppen omhandler menneskets 
påvirkning af naturen – konsekvenser af overudnydelse af ressourcerne, genplantning af skove, biodiversitet og 
forslag Rl hvordan arbejdet kan tages med hjem i klassen. Vi giver forslag Rl hvordan arbejdet med et enkelt træ kan 
bredes ud Rl flere fag, og bruges som indgangsvinkel Rl en større forståelse for menneskets påvirkning af naturen.

14.05 EZermiddagspause m. kage Afrunding v. Mads Nikolajsen, Formand for Børne- og undgdomsudvalget og Poul Bang, Forstander

14.30 Messe

15.15 Konferencen sluder



Program for Spor 6: Indskoling naturfaglige fag

SPOR 6 
Indskoling naturfag

Indskoling 0.-3. kl. naturfaglige fag Messe

Mødested Bord 6 på vejen foran EZerskolen helle

Spor ansvarlig 0 Rita

Antal 25 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst og åbning v. Poul Bang, Forstander og Jan Petersen, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Steen Hildebrandt: 
BæredygRghed er 
den nye store 
dagsorden

BæredygAghed er den nye store dagsorden.  
FN’s 17 verdensmål er den prakRske angivelse af, hvad bæredygRghed handler om. Det handler bl.a. om uddannelse, sundhed, fødevarer, vand, 
energi, klima, ligesRlling, byudvikling mm. Foredraget fokuserer på disse emner og sæder bæredygRghed ind i en dansk kommunal sammenhæng og 
taler i den forbindelse om begrebet, det bæredygRge velfærdssamfund og den bæredygRge kommune. 
Steen Hildebrandt er Ph.D., Professor, Aarhus Universitet, Adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

9.30 Gåpause Messe 
Bevæg dig for livet 
Bibliotekerne/Egnsarkivet 
Det Grønne Museum 
Ellen Marie Fonvig, Fredericia 
Henrik Majlund ToZ 
Kirkerne i Norddjurs 
Folkekirkens Nødhjælp 
Kulturskolen 
Kyst- og Fjordcentret 
Djursland Landboforening 
MOT/EZerskolen helle 
MUNDU 
Museet i Grenå 
SoropRmisterne 
Ung Norddjurs 
VIA Søren Witzel Clausen 
Kadegatcentret 
Vildskab v. Lilli Gruvier 
Naturildsjæl v. Anita Søholm 
Harald Brandt, Havet i Fokus 
Virksomhedssamarbejdet 
Skoletjenesten 
Danmarks Vildeste Kommune 
Masseeksperimentet

9.45 Tur: Carsten 
Enemark, Kyst- og 
Fjordcentret Rl 
Fjellerup 
Gåpause 
Tur: Carsten 
Enemark Al 
Fjellerup

Tur: Carsten Rl Fjellerup 
Carsten Enemark er leder af Kyst- og Fjordcentret. 10.30

10.50

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Workshop: 
Verdensmål.nu v. 
Ole Haubo 
Christensen, VIA

Verdensmål – klima og bæredygAghed 
Verdensmål.nu og Klimakamp.nu er graRs mulRmodale læremidler Rl naturfagene. Hvordan takles bæredygRghed, 
klimaudfordringer og et sundere liv for alle her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel? Læs mere 
på www.klimakamp.nu 
Ole Haubo er pædagogisk konsulent matemaRk og naturfag på VIA

13.05 Gåpause

13.20 Walk and talk: 
Biodiversitet v. Lilli 
Gruwier, Vildskab

Walk & talk om skoler.  
Hvordan (og hvorfor) giver man man plads Rl naturen i en skolegård? Gåturen vil kommer omkring de prakRsk 
tanker om plantevalg og driZ og de forskelige typer af Rltag, der kan gøres og hvordan dede kan indtænkes i ikke 
alene de fysiske og prakRske forhold en skole typisk byder på, men også hvordan dede kan udnydes af skolens 
lærer Rl at skabe mere fokus på natur i undervisningen. Der vil være rig anledning Rl spørgsmål og ide-udveksling, 
og man vil få Rps og tricks, Rl at gå igang hjemme på egen skole.  
Lilli er biolog, og medejer af firmaet Vildskab, der arbejder for at få mere natur tædere på, i haver, parker, 
fællesarealer, i vores bevidsthed og på vores skoler. Hun er fast naturformidler på p1, har deltaget som 
naturhaveekspert i flere tv-projekter og har selv 13 hektar naturgrund på Djursland. 

14.05 EZermiddagspause m. kage Afrunding v. Mads Nikolajsen, Formand for Børne- og undgdomsudvalget og Poul Bang, Forstander

14.30 Messe

15.15 Konferencen sluder

http://www.klimakamp.nu


Program for Spor 7: Dagtilbud 0 - 3 års området

SPOR 7 
DagAlbud 0-3 år

DagAlbud 0-3 års området Messe

Mødested Bord 7 på vejen foran EZerskolen helle

Spor ansvarlig 0 Rita

Antal 25 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst og åbning v. Poul Bang, Forstander og Jan Petersen, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Steen Hildebrandt: 
BæredygRghed er 
den nye store 
dagsorden

BæredygAghed er den nye store dagsorden.  
FN’s 17 verdensmål er den prakRske angivelse af, hvad bæredygRghed handler om. Det handler bl.a. om uddannelse, sundhed, fødevarer, vand, 
energi, klima, ligesRlling, byudvikling mm. Foredraget fokuserer på disse emner og sæder bæredygRghed ind i en dansk kommunal sammenhæng og 
taler i den forbindelse om begrebet, det bæredygRge velfærdssamfund og den bæredygRge kommune. 
Steen Hildebrandt er Ph.D., Professor, Aarhus Universitet, Adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

9.30 Gåpause Messe 
Bevæg dig for livet 
Bibliotekerne/Egnsarkivet 
Det Grønne Museum 
Ellen Marie Fonvig, Fredericia 
Henrik Majlund ToZ 
Kirkerne i Norddjurs 
Folkekirkens Nødhjælp 
Kulturskolen 
Kyst- og Fjordcentret 
Djursland Landboforening 
MOT/EZerskolen helle 
MUNDU 
Museet i Grenå 
SoropRmisterne 
Ung Norddjurs 
VIA Søren Witzel Clausen 
Kadegatcentret 
Vildskab v. Lilli Gruvier 
Naturildsjæl v. Anita Søholm 
Harald Brandt, Havet i Fokus 
Virksomhedssamarbejdet 
Skoletjenesten 
Danmarks Vildeste Kommune 
Masseeksperimentet

9.45 Workshop: 
Booktalk v. Louise 
Skaarup, 
Bibliotekerne i 
Norddjurs

Workshoppen er en udvidet booktalk, hvor vi præsenterer bøger for målgruppen, som beriger udvalgte verdensmål. 
Vi vil bl.a. komme ind på højtlæsningens betydning for sproget og højtlæsningsteknikker.

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Messe

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Workshop: Anita og 
Ursula Søholm, 
Naturildsjæl

Kulturelle udtryksformer sammen med de mindste børn 
Naturen rummer en mangfoldighed af materialer, der kan bruges bæredyg7gt i en krea7v skabende æste7sk proces 
sammen med de helt små børn.  

Med udgangspunkt i Verdensmål nr. 12 Ansvarligt forbrug og produkRon gives inspiraRon Rl, hvordan man indenfor 
rammerne af de pædagogiske læreplaner kan arbejde med naturmaterialer på mangfoldige måder. Vi afprøver 
nemme fledeteknikker, naturmaleri, landart, naturperleri mv. Vi kommer også med nogle gode Rps Rl at bruge 
genbrugsmaterialer Rl kreaRve småprojekter. 

Anita er indehaver af firmaet “Naturildsjæl” samt underviser på VIA.

13.05 Gåpause

13.20 Workshop: Grønne 
Spirer v. Ida Krüger

Ida Krüger er projektleder for “Grønne Spirer” under FriluZsrådet.

14.05 EZermiddagspause m. kage Afrunding v. Mads Nikolajsen, Formand for Børne- og undgdomsudvalget og Poul Bang, Forstander

14.30 Walk and talk: 
Biodiversitet v. Lilli 
Gruwier, Vildskab

Walk & talk om biodiversitet.  
Hvordan (og hvorfor) giver man man plads Rl naturen i en insRtuRon? Gåturen vil kommer omkring de prakRsk 
tanker om plantevalg og driZ og de forskelige typer af Rltag, der kan gøres og hvordan dede kan indtænkes i ikke 
alene de fysiske og prakRske forhold en insRtuRon typisk byder på, men også hvordan dede kan udnydes af 
insRtuRons personale Rl at skabe mere fokus på natur i undervisningen. Der vil være rig anledning Rl spørgsmål og 
ide-udveksling, og man vil få Rps og tricks, Rl at gå igang hjemme i egen insRtuRon.  
Lilli er biolog, og medejer af firmaet Vildskab, der arbejder for at få mere natur tædere på, i haver, parker, 
fællesarealer, i vores bevidsthed og på vores skoler. Hun er fast naturformidler på p1, har deltaget som 
naturhaveekspert i flere tv-projekter og har selv 13 hektar naturgrund på Djursland.

15.15 Konferencen sluder



Program for Spor 8: 4 - 6 års området

SPOR 8 
DagAlbud 4-6 år

DagAlbud 4-6 års området Messe

Mødested Bord 8 på vejen foran EZerskolen helle

Spor ansvarlig 0 Rita

Antal 25 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst og åbning v. Poul Bang, Forstander og Jan Petersen, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Steen Hildebrandt: 
BæredygRghed er 
den nye store 
dagsorden

BæredygAghed er den nye store dagsorden.  
FN’s 17 verdensmål er den prakRske angivelse af, hvad bæredygRghed handler om. Det handler bl.a. om uddannelse, sundhed, fødevarer, vand, 
energi, klima, ligesRlling, byudvikling mm. Foredraget fokuserer på disse emner og sæder bæredygRghed ind i en dansk kommunal sammenhæng og 
taler i den forbindelse om begrebet, det bæredygRge velfærdssamfund og den bæredygRge kommune. 
Steen Hildebrandt er Ph.D., Professor, Aarhus Universitet, Adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

9.30 Gåpause Messe 
Bevæg dig for livet 
Bibliotekerne/Egnsarkivet 
Det Grønne Museum 
Ellen Marie Fonvig, Fredericia 
Henrik Majlund ToZ 
Kirkerne i Norddjurs 
Folkekirkens Nødhjælp 
Kulturskolen 
Kyst- og Fjordcentret 
Djursland Landboforening 
MOT/EZerskolen helle 
MUNDU 
Museet i Grenå 
SoropRmisterne 
Ung Norddjurs 
VIA Søren Witzel Clausen 
Kadegatcentret 
Vildskab v. Lilli Gruvier 
Naturildsjæl v. Anita Søholm 
Harald Brandt, Havet i Fokus 
Virksomhedssamarbejdet 
Skoletjenesten 
Danmarks Vildeste Kommune 
Masseeksperimentet

9.45 Tur i skoven med 
Henrik Majlund ToZ

Tur: Henrik Majlund ToZ i skoven  
Kunstworkshop med udgangspunkt i verdensmålene 14,15 og 16, hvor vi arbejder med fortælling og billeder i 
collageform. Formålet er at skabe skabe et univers, hvor børnene (deltagerne) selv er hovedpersoner, og det er 
deres egen nysgerrighed og fantasi, som de skal bruge Rl at undersøge og skabe en verden med. Vi arbejder med 
Rng, vi finder, cyanotopi (blåtryk), selvportræt (du bedes medbringe et printet billede af dig selv), forskellige 
maleteknikker, udklip mm. Fokus er på kunstneriske proces. For kunst har den i denne sammenhæng eminente 
egenskab, at den ikke skelner mellem sandt og falskt, godt og dårligt m.v. SamRdig med at børnene lærer at stole på 
deres indtryk og give dem et udtryk, altså øver en æsteRsk og sansemæssig sensibilitet, som jo er en væsentlig 
dannende egenskab. Udover at vi har det sjovt med at skabe. 
Henrik Majlund ToZ er forfader, oversæder og kunstnerisk leder af Kunsthal for mariRm æsteRk i Grenaa.

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Messe

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Workshop: 
Børnenes 
verdensmål. Ellen 
Marie Fonvig og 
Lon-nie Roest, 
Fredericia

Workshop: Børnenes verdensmål. Ellen Marie Fonvig og Lonnie Roest Børnenes verdensmål 
BæredygRghedskonsulent, Fredericia Kommune 
I Fredericia Kommune har vi bæredygRghed som vores hverdagsakRvitet 
- hvad enten man er 4 år eller 90 år. Vi sæder dialogen om bæredygRghed i øjenhøjde med alle gennem udsRllinger, 
spændende events, undervisning og alt mellem himmel og jord i Fredericias Dialogrum for BæredygRghed ’Det 
Grønne Rum’. Seneste skud på stammen er udviklingen af Børnenes Verdensmål, hvor DaginsRtuRonsområdet har 
fået FN’s17 Verdensmål helt ned i øjenhøjde med nogle af vores mindste borgere – Børnehave-børnene.  
I oplægget vil vi fortælle om vores arbejde og give deltagerne inspiraRon Rl, hvordan pædagoger kan være med Rl 
udvikle den bæredygRge dialog om Verdensmålene på DaginsRtuRonsområdet.  
Pædagog Lonnie Roest og BæredygRghedskonsulent Ellen Marie Fonvig, Fredericia Kommune.

13.05 Gåpause

13.20 Workshop: Bevæg 
dig for livet v. 
Malene 
Henningsen, 
Fysioterapeut

Bevæg dig for livet 
Vi kan bevæge os på mange måder og får forhåbentlig mulighed for det hele livet. Jeg vil lave forskellig former for 
bevægelse med Jer som I kan tage med hjem og bruge sammen med børnene. 
Fysioterapeut og projektleder for “Bevæg dig for livet”

14.05 EZermiddagspause m. kage Afrunding v. Mads Nikolajsen, Formand for Børne- og undgdomsudvalget og Poul Bang, Forstander

14.30 Workshop: 
Naturildsjæl v. 
Anita Søholm

Naturens kredsløb og alt det der kribler og krabler 
Naturen er levende - det myldrer med smådyr som insekter, bænkebidere, skolopendre og orme, når man roder i en 
gammel mør træstub, ser på myretuer eller vender komposten ud på jorden. 

Med udgangspunkt i Verdensmål nr. 12 Ansvarligt forbrug og produkRon og nr. 15 Livet på land, gives inspiraRon Rl 
læreplanstemaet Natur, udeliv og science.  

Vi dykker ned i det forunderlige krible krable univers, undersøger kompostens smådyr, laver sjove science forsøg 
med levende insekter og afprøver små finurlige gør det selv ideer, som I kan bruge direkte i jeres naturpædagogiske 
arbejde i børnehaven. 

Anita er indehaver af firmaet “Naturildsjæl” samt underviser på VIA.

15.15 Konferencen sluder



Program for Spor 9: Børn med særlige behov

SPOR 9 
Børn med særlige 
behov

Børn med særlige behov Messe

Mødested Bord 9 på vejen foran EZerskolen Helle

Spor ansvarlig 0 Rita

Antal 25 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst og åbning v. Poul Bang, Forstander og Jan Petersen, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Steen Hildebrandt: 
BæredygRghed er 
den nye store 
dagsorden

BæredygAghed er den nye store dagsorden.  
FN’s 17 verdensmål er den prakRske angivelse af, hvad bæredygRghed handler om. Det handler bl.a. om uddannelse, sundhed, fødevarer, vand, 
energi, klima, ligesRlling, byudvikling mm. Foredraget fokuserer på disse emner og sæder bæredygRghed ind i en dansk kommunal sammenhæng og 
taler i den forbindelse om begrebet, det bæredygRge velfærdssamfund og den bæredygRge kommune. 
Steen Hildebrandt er Ph.D., Professor, Aarhus Universitet, Adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

9.30 Gåpause Messe 
Bevæg dig for livet 
Bibliotekerne/Egnsarkivet 
Det Grønne Museum 
Ellen Marie Fonvig, Fredericia 
Henrik Majlund ToZ 
Kirkerne i Norddjurs 
Folkekirkens Nødhjælp 
Kulturskolen 
Kyst- og Fjordcentret 
Djursland Landboforening 
MOT/EZerskolen helle 
MUNDU 
Museet i Grenå 
SoropRmisterne 
Ung Norddjurs 
VIA Søren Witzel Clausen 
Kadegatcentret 
Vildskab v. Lilli Gruvier 
Naturildsjæl v. Anita Søholm 
Harald Brandt, Havet i Fokus 
Virksomhedssamarbejdet 
Skoletjenesten 
Danmarks Vildeste Kommune 
Masseeksperimentet

9.45 Workshop: 
Naturildsjæl v. 
Anita Søholm

Gode naturoplevelser for børn med særlige behov 
Forskning viser, at naturen virker beroligende på børn, og at den hjælper dem med at koncentrere sig. Især sensi7ve 
børn kan derfor have gavn af naturen, da det bliver nemmere at kontrollere tanker og følelser, glemme det der 
distraherer og fokusere på det væsentlige. 

Med udgangspunkt i Verdensmål nr. 14. Livet i havet og nr. 15 Livet på land giver jeg i min workshop inspiraRon Rl, 
hvordan naturen kan hjælpe børnene med at: 

• opleve at have gode oplevelser at dele med familie og venner 
• lære at mestre nyt og styrke selvopfadelsen posiRvt 
• opleve at deltage i et givende socialt fællesskab - erfare, at det er mu- 
ligt for alle børn at bidrage akRvt Rl fællesskabet 
• få gode naturoplevelser og viden om naturen hele året rundt 
• opnå sundhedsfremme (dvs. opleve mening, glæde, mestring, fysisk 
akRvitet osv.) ved at være i naturen med hele kroppen og alle sanser i spil 

Vi skal være udenfor i nærområdet, hvor vi skal lave naturakRviteter og små øvelser, så husk tøj og fodtøj eZer 
vejret. 

Anita er indehaver af firmaet “Naturildsjæl” samt underviser på VIA.

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Walk and talk: 
Biodiversitet v. Lilli 
Gruwier, Vildskab

Walk & talk om skoler.  
Hvordan (og hvorfor) giver man man plads Rl naturen i en skolegård? Gåturen vil kommer omkring de prakRsk 
tanker om plantevalg og driZ og de forskelige typer af Rltag, der kan gøres og hvordan dede kan indtænkes i ikke 
alene de fysiske og prakRske forhold en skole typisk byder på, men også hvordan dede kan udnydes af skolens 
lærer Rl at skabe mere fokus på natur i undervisningen. Der vil være rig anledning Rl spørgsmål og ide-udveksling, 
og man vil få Rps og tricks, Rl at gå igang hjemme på egen skole.  
Lilli er biolog, og medejer af firmaet Vildskab, der arbejder for at få mere natur tædere på, i haver, parker, 
fællesarealer, i vores bevidsthed og på vores skoler. Hun er fast naturformidler på p1, har deltaget som 
naturhaveekspert i flere tv-projekter og har selv 13 hektar naturgrund på Djursland.

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Tur v. Lærer fra 
EZerskolen helle

EZerskolen helle bruger naturen i nærområdet rigRg meget i arbejdet med eleverne. I vil blive præsenteret for 
noget af det, som de laver i deres undervisning.

13.05 Gåpause

13.20 Messe

14.05 EZermiddagspause m. kage Afrunding v. Mads Nikolajsen, Formand for Børne- og undgdomsudvalget og Poul Bang, Forstander

14.30 Workshop: 
Havambassadører 
v. Søren Forsberg, 
Kadegatcentret

Stort kørekort i verdensmålene 
Oplæg/workshop: Hør hvordan man skaber et forudsigeligt og Rllidsfulgt rum, hvor der er plads Rl spørgsmål, 
dialog og individuel udvikling på både et fagligt og et personligt niveau. Gennem de prakRsk faglige briller kigger vi 
på verdensmålene og på hvordan vi rammesæder dem i undervisningsforløbets 8 moduler. På denne dag er det dog 
ikke eleverne, men derimod jer, der får lov Rl at smage på havet, røre ved havet og blive klogere på, hvad havet har 
med verdensmålene at gøre. Til sidst ser vi på hvad vi, som eksternt læringsmiljø, kan Rlbyde eleverne og hvordan vi 
bør tænkes som faglig ressource i undervisningen.

15.15 Konferencen sluder



Program for Spor 10: Messen

Messe

Mødested Bord 11, på vejen foran 
EZerskolen Helle

Spor ansvarlig Rita

Antal 25 25

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst og åbning v. Poul Bang, Forstander og Jan Petersen, Borgmester

8.45 Keynote speaker: Steen Hildebrandt: BæredygRghed er den nye store dagsorden

9.30 Gåpause Messe 
Bevæg dig for livet 
Bibliotekerne/Egnsarkivet 
Det Grønne Museum 
Ellen Marie Fonvig, Fredericia 
Henrik Majlund ToZ 
Kirkerne i Norddjurs 
Folkekirkens Nødhjælp 
Kulturskolen 
Kyst- og Fjordcentret 
Djursland Landboforening 
MOT/EZerskolen helle 
MUNDU 
Museet i Grenå 
SoropRmisterne 
Ung Norddjurs 
VIA Søren Witzel Clausen 
Kadegatcentret 
Vildskab v. Lilli Gruvier 
Naturildsjæl v. Anita Søholm 
Harald Brandt, Havet i Fokus 
Virksomhedssamarbejdet 
Skoletjenesten 
Danmarks Vildeste Kommune 
Masseeksperimentet

9.45 Messe ml/hum Messe:  ml/nat

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Messe 0-3 Messe 4-6

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Messe ud/hum Messe ud/nat

13.05 Gåpause

13.20 Messe spc Messe spc

14.05 EZermiddagspause m. kage Afrunding v. Mads Nikolajsen, Formand for Børne- og 
undgdomsudvalget og Poul Bang, Forstander

14.30 Messe ind/hum Messe ind/nat

15.15 Konferencen sluder



Præsentation af standene på messen

PræsentaAon LInks

Bevæg dig for livet 
v. Malene 
Henningsen

Bevæg dig for livet 
Vi kan bevæge os på mange måder og får forhåbentlig mulighed for det hele livet. Jeg vil lave forskellig former for 
bevægelse med Jer som I kan tage med hjem og bruge sammen med børnene. 
Malene Henningsen er fysioterapeut og projektleder på “Bevæg dig for livet”.

hdps://www.bevaegdigforlivet.dk/

Bibliotekerne i 
Norddjurs v. Louise 
Skaarup

Louise Skaarup er bibliotekar på Grenaa Bibliotek hdps://norddjursbib.dk/

Djursland 
Landboforening v. 
Tina Drejer 
Maaberg

Viden om landbruget fra jord Al bord.  
Kort beskrivelse: Kom og hør om vores gårdbesøg i Norddjurs kommune. Kom tæt på dyrene, hør om hvordan man 
producere mælk, kød og korn. Bliv klogere på landbruget, på konceptet fra jord Rl bord og brug det i 
undervisningen. FNs verdensmål omkring bæredygRge lokalsamfund og livet på landet, kan målredes ved besøg på 
vores økologiske landbrug med grøntsager og frugt. 
Tina Drejer Maaberg er projektkoordinator ved Djursland Landboforening.

hdps://www.landboforening.dk/

EZerskolen Helle Et trygt miljø 
På EZerskolen Helle ønsker vi at sikre et trygt miljø for vores elever. Vi tager derfor akRvt hånd om de udfordringer, 
der kan være i forhold Rl mobning. Her tager vi udgangspunkt i MOT-programmet, der har kørt med stor succes i 
Norge i mange år. Mot er norsk og betyder mod. Udgangspunktet er, at eleverne skal have mod på at sige nej, så de 
siger ja Rl det, der er godt for dem selv og fællesskabet. 
Mot er: Mod Rl at leve, Mod Rl at sige nej, Mod Rl at vise omsorg

hdp://www.eZerskolenhelle.dk/

Grenå Egnsarkiv v. 
Nina Adamsen

Nina Adamsen er arkivleder. 
Hør om hvad Egnsarkiver kan byde på i forbindelse med din undervisning i verdensmål.

hdp://norddjursarkiver.dk/

Henrik Majlund ToZ Henrik Majlund ToZ er forfader, oversæder og kunstnerisk leder af Kunsthal for mariRm æsteRk i Grenaa.

Kadegatcentret v. 
Søren Forsberg

Hvordan tænker man verdensmål ind i sin undervisning? Besøg messen og få inspiraRon og konkrete idéer Rl 
hvordan de 17 Verdensmål kan indgå i din undervisning, og hvad eksterne læringsmiljøer kan byde ind med.

hdps://www.kadegatcentret.dk/

Kirkerne i Norddjurs 
v. Jakob Nejsum

Kirken og verdensmålene  
- hvordan er folkekirken som historisk, kulturel og værdibærende insRtuRon relevant i forhold Rl verdensmålene? 
Jakob Nejsum er Kirke og kulturmedarbejder i Grenaa Sogn.

hdps://www.norddjursprovsR.dk/

Kulturskolen v. Finn 
Rosenløv

Kulturskolen vil være Rl stede med en messe stand hvor vi vil hygge med ”lidt instrumentlyd”, fortælle om skolen og 
dele flyers ud. 
Finn Rosenløv er kulturskoleleder.

hdps://www.kultursko.dk/

MUNDU v. Sonja 
Salminen og Maja 
Kjærgaard

Globale mål og global undervisning.  
FN´s verdensmål ligger lige Rl højrebenet for undervisningen. Få masser af inspiraRon med hjem Rl din undervisning 
om FN´s verdensmål. MUNDU - center for global dannelse har ideer Rl alle fag.

hdps://www.mundu.dk/

Museum Østjylland 
v. Tina Bjerregaard

BæredygAghed Al alle Ader.  
Lige fra stenalderfolkene Rl andelsbevægelsen har udnydelse af naturens ressourcer været vigRg. Hvorfor overgik 
man fra jagt Rl landbrug, hvorfor bosade man sig som man gjorde og hvad kan vi lære af forRdens mennesker om 
bæredygRghed? 
Tina Bjerregaard er museumsinspektør, Museum Østjylland, Grenaa.

hdps://museumoj.randers.dk/
udsRllingssteder/museum-oestjylland-
grenaa/

SoropRmisterne v. 
Kirsten Høgh 
Nielsen og Birgit 
Årsnes

Verdensmål og humanitært arbejde:  
Hvem er SoropRmisterne? Vi vil fortælle, hvordan vi arbejder med verdensmålene i vores klubarbejde. Vi vil vise, 
hvilke projekter vi har deltaget i - både lokalt og internaRonalt og vise, hvilke verdensmål projekterne kan relateres 
Rl. Messestand med Rlbud om partnerskab om indsamling og arbejdet i al almindelighed. 

hdps://www.soropRmist-danmark.dk/

Naturildsjæl v. 
Anita Søholm

Anita er indehaver af firmaet “Naturildsjæl” samt underviser på VIA. 
Hør hvordan Anita kan bidrage Rl din undervisning i verdenmålene.

hdps://vildmad.dk/dk/kom-ud/
naturvejledere/anita-soholm

Vildskab v. Lilli 
Gruwier

Lilli er biolog, og medejer af firmaet Vildskab, der arbejder for at få mere natur tædere på, i haver, parker, 
fællesarealer, i vores bevidsthed og på vores skoler. Hun er fast naturformidler på p1, har deltaget som 
naturhaveekspert i flere tv-projekter og har selv 13 hektar naturgrund på Djursland.

hdps://vildskab.net/om-os/

Havet i Focus  
(ocean 
connecRons) v. 
Harald Brandt

BiohyQer og bidiversitet i havet 
Hold vejret, dyk ned og se hvad der gemmer sig i en biohyde. Vi sæder nemlig biodiversiteten i fokus, og viser jer et 
komplet undervisningsfoløb, som beskriver hvordan  i kan arbejde med biodiversiteten i havet. På workshoppen 
skal i se hvordan i kan bygge jeres egen biohyde (menneskeskabt levested for fiskeyngel i havet). I skal også høre 
om biodiversistet, engineering, og om hvordan forløbet sRmulerer elevernes handlekompetencer. De biohuts der 
bliver produceret af eleverne kommer nemlig i vandet i Grenaa Havn, hvor de rent fakRsk gør en forskel.Hold vejret, 
dyk ned og se hvad der gemmer sig i en biohyde. Vi sæder nemlig biodiversiteten i fokus, og viser jer et komplet 
undervisningsfoløb, som beskriver hvordan  i kan arbejde med biodiversiteten i havet. På workshoppen skal i se 
hvordan i kan bygge jeres egen biohyde (menneskeskabt levested for fiskeyngel i havet). I skal også høre om 
biodiversistet, engineering, og om hvordan forløbet sRmulerer elevernes handlekompetencer. De biohuts der bliver 
produceret af eleverne kommer nemlig i vandet i Grenaa Havn, hvor de rent fakRsk gør en forskel. 
Projektet er udviklet i et ERAUSMUS+ projekt mellem bl.a. Kadegatcentret, Harald Brandt, VIA læreruddannelsen i 
Århus og Søren Kanne Skolen.

hdps://www.ocean-connecRons.net

Virksomhedssamar
bejdet v. Christana 
Birch Mogensen, 
Auning Skole

Skoletjenesten FN’S	verdensmål	er	mere	end	nogensinde	aktuelle	og	meget	i	spil	rundt	om	i	landet	både	i	kommunale	
forvaltninger,	skoler	og	dagtilbud. 
Norddjurs	Skoletjeneste	ønsker	at	bidrage	på	forskellig	vis	til	dette	meget	vigtige	emne.	Se	forskellige	
materialer	om	verdensmål.

hdps://www.norddjurs-skoletjeneste.dk

Danmarks vildeste 
kommune

InspiraRon Rl hvordan arbejdet med at forbedre og fastholde biodiversitet kan indgå i det pædagogiske arbejde. 
Herud-over mulighed at Rlmelde sig netværk, der arbejder for at øge biodiversitet på skoler og insRtuRoner.

hdps://dkvild.dk/de-vilde-kommuner/

Masseeksperiment
et v. Lene 
Christensen, Astra

Masseeksperiment 2021 – Indeklima og trivsel 
Året Masseeksperiment er en stor helhedsanalyse af indeklima koblet Rl elevernes trivsel og koncentraRon. Kom og 
hør om de mange muligheder der er i årets eksperiment, og prøv nogle af de fysiske målinger eleverne skal 
gennemføre.

hdps://masseeksperiment.dk
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