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Referat fra møde i Bæredygtighedsudvalget den 12. august 2020 

 

1. Velkommen ved Anders Winnerskjold 

Formanden bød velkommen og introducerede dagsordenen for mødet 

 

2. Kort introduktion til Bæredygtighedsudvalgets faste medlemmer 

Bordrunde hvor udvalgets faste medlemmer præsenterede sig over for op-

lægsholderne på mødet 

 

3. Fire perspektiver på grøn omstilling og bæredygtighed i skolen og 

på uddannelsesområdet 

Bæredygtighedsudvalget har i den forgange periode arbejdet med anbefalin-

ger til det spor i klimaplanen, der vedrører civilsamfundet, borgere og virk-

somheder. Børn og unge bærer et kæmpe potentiale for at medvirke til at 

udvikle de bæredygtige løsninger og den grønne omstilling. Der blev præ-

senteret fire bud på, hvordan man bedst kan understøtte det potentiale.  

 

Oplæg fra Sabro-Korsvejens skole ved lærer Birte Jason 

Birte er lærer på Sabro-Korsvejens skole. Hun er initiativtager til flere klima- 

og bæredygtighedsaktiviteter på skolen. Birte holdt oplæg om, hvordan de 

får praktisk undervisning til at omfatte emner som klima og bæredygtighed. 

Birte præsenterede, hvordan de helt konkrete arbejder med bæredygtighed, 

og hun fremviste eksempler på, hvad indholdet kan være på de enkelte klas-

setrin.  

 

Oplæg fra Lisbjergskolen ved viceskoleleder Jakob Holme Prag og tidligere 

skoleleder Lars Wørts 

Jakob er viceskoleleder på Lisbjergskolen og Lars er tidligere skoleleder 

samme sted. Sammen kom de med et oplæg om, hvordan de ser, at under-

visningsindhold, vaner, rutiner og rammer skal udvikles, så man uddanner 

fremtidens grønne borgere. På Lisbjergskolen arbejder man med bæredyg-

tighed i bred forstand, og det er således ikke udelukkende koblet til klimaom-

rådet. Jakob og Lars gav eksempler på, hvordan man på skolen systematisk 

arbejder med emnet. 

 

Oplæg fra Transition ved partner Line Nørmark 

Line er partner hos Transition og den ene af to grundlæggere. Hos Transi-

tion arbejder de inden for bygningsområdet med overgangen til et bæredyg-

tigt samfund. Line holdt oplæg om, hvordan de oplever efterspørgslen efter 

grønne og bæredygtige løsninger nu og tidligere.  

 

Oplæg fra kaospilot Jesper Krogh Strange Kjeldsen 

Jesper Krogh Strange Kjeldsen har været med til at stifte firmaet ”Poste-

vand”. Virksomheden sælger dansk postevand i miljøvenligt karton. Jesper 

holdt oplæg om kaospiloterne - uddannelsen og de efterfølgende opstarts-

virksomheder. Kaospiloterne oplever et stort engagement hos eleverne ift. 
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klimaudfordringerne. Jesper fortalte om, at en meget stor del af de uddan-

nede kaospiloter starter egen virksomhed, og at en stor del af virksomhe-

derne eksisterer efter 5 år.  

 

4. Oplæg omkring indsatsen ”Fremtidens grønne borgere” og #detvi-

gør ved skolekonsulent Anne Dissing Rasmussen, Magistrat for Børn 

og Unge 

Anne Dissing Rasmussen holdt oplæg om, hvordan man arbejder med 

klima- og bæredygtighed på tværs af Børne- og Ungeområdet i Aarhus Kom-

mune. Anne eksemplificerede indsatsen ved at fortælle om, hvordan man 

konkret arbejder i forhold til affaldssortering. 

 

Læs mere om bæredygtighed på Børne- og Ungeområdet her: 

https://detvigoer.aarhus.dk/steam-i-aarhus/ 

https://detvigoer.aarhus.dk/baeredygtighed-og-klima/ 

https://www.ulfiaarhus.dk/udbyder/natursamarbejdet 

https://www.ulfiaarhus.dk/ 

 

5. Fælles drøftelse 

På baggrund af oplæggene drøftede udvalget og oplægsholderne, hvordan 

man kan understøtte det potentiale, der er blandt børn og unge på dagtil-

budsområdet, i skolevæsenet og blandt unge iværksættere med henblik på 

at fremme den grønne omstilling. Udvalget og oplægsholderne drøftede 

blandt andet skismaet mellem de fordele der på den ene side kan være i at 

have centralt fastsatte rammer for arbejdet og på den anden side behovet 

for lokalt at kunne tilrettelægge indsatsen efter lokale behov. Desuden blev 

det drøftet, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem skolerne og er-

hvervslivet.  

 

Formanden takkede oplægsholderne for deres oplæg og deltagelse i den 

fælles drøftelse.  

 

6. Evt 

Det blev drøftet, hvorvidt udvalget skulle tage en drøftelse af Aarhus Kom-

munes rolle som skovejer. Det blev aftalt, at udvalgsmedlemmerne ville 

vende tilbage med en melding på, om man ønskede at udvalget skal drøfte 

sagen på et senere tidspunkt.  

 

Formanden takkede og afsluttede mødet.  

https://detvigoer.aarhus.dk/steam-i-aarhus/
https://detvigoer.aarhus.dk/baeredygtighed-og-klima/
https://www.ulfiaarhus.dk/udbyder/natursamarbejdet
https://www.ulfiaarhus.dk/

