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Baggrund

Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd inviterer hermed til en konference, 
der drejer sig om uddannelse for bæredygtig udvikling og om opfølgning på Klima-
topmødet i 2009. Konferencen finder sted på Nordisk Klimadag den 11. november 2010.

Konferencen er arrangeret af Undervisningsministeriet i samarbejde med Nordisk 
Ministerråds Sekretariat og den danske UNESCO-nationalkommission.

Protektor for den danske UNESCO-nationalkommission, H.K.H. Prinsesse Marie deltager i konferencen.

Konferencen bygger på samspillet mellem uddannelsesinstitutionerne, folkeoplysningen 
og lokalsamfundet. Der bliver lagt vægt på at skabe forståelse for begrebet uddannelse for 
bæredygtig udvikling og på at give befolkningen ansvar og handlekompetencer, der sigter 
mod bæredygtig udvikling. Uddannelsessektoren spiller her en væsentlig rolle såvel i de 
formelle uddannelser som i de uformelle og de ikke formelle læringsmiljøer.

Den nordiske konference er et led i gennemførelsen af Nordiska Strategin för Hållbar 
Utveckling, og den er et bidrag til de nordiske landes arbejde med FN’s tiår for uddannelse 
for bæredygtig udvikling 2005-2014.
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Formål

Konferencen sigter på at udveksle erfaringer om, hvordan man i praksis kan inddrage 
bæredygtig udvikling i alle uddannelser og på alle uddannelsesniveauer, og hvordan for-
skellige aktører kan spille sammen. Konferencen skal munde ud i en rapport, der sætter 
fokus på gode eksempler på arbejdet med uddannelse for bæredygtig udvikling.

Ved konferencen er målene: 

• at der knyttes uformelle kontakter mellem de uddannelsesmiljøer og de frivillige 
 organisationer, der beskæftiger sig med bæredygtig udvikling

• at der opstår dialog mellem eksperter, således at der skabes nordisk merværdi i 
 arbejdet med uddannelse for bæredygtig udvikling

Metoderne for at nå målene er:

• at man diskuterer konkrete fremtidsscenarier

• at man ser på konkrete projekter, virkemidler og pædagogiske potentialer

• at man informerer om de eksisterende muligheder for finansiering af netværks-
 dannelse og mobilitet for eksempel ved brug af Nordplus Rammeprogrammet.
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Målgruppe

Konferencen henvender sig til følgende 
interessenter i alle de nordiske lande:

• lærere og administratorer fra de formelle uddannelser samt fra de uformelle og de 
 ikke formelle læringsmiljøer i de nordiske lande

• frivillige organisationer, som arbejder med FN’s tiår for uddannelse for bæredygtig   
 udvikling

• repræsentanter fra kommuner og private firmaer, som arbejder med bæredygtig 
 udvikling i lokalsamfundet

• politikere fra kultur-, uddannelses-, klima- og miljøudvalg og andre med ansvar for   
 uddannelse for bæredygtig udvikling 

• konferencesproget er som udgangspunkt skandinavisk.
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Forløb

100 engagerede deltagere fra de nordiske lande mødes for at udveksle erfaringer og lære 
af gode eksempler på uddannelse for bæredygtig udvikling. Konferencen indledes ved 
en række spændende oplæg, der beskriver arbejdet med uddannelse for bæredygtig 
udvikling såvel i internationalt som nationalt regi. Deltagerne får herefter mulighed for 
at drøfte uddannelse for bæredygtig udvikling inden for deres interesse- og fagområde.

Blandt de vigtigste bidrag finder vi din deltagelse.

Stiftelsen Idébanken lægger op til en række workshopper, som vil give hver enkelt 
deltager mulighed for at drøfte uddannelse for bæredygtighed inden for sit interesse- 
og fagområde. Workshopperne spænder fra den formelle uddannelse til folkeoplysning, 
intern oplæring i virksomheder og nye videns- og temacentre. Hver deltager vil blive 
præsenteret for og møde gode eksempler fra de nordiske lande. Der vil naturligvis også 
blive plads til selv at bidrage med egne eksempler.
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Praktiske 
informationer

Tidspunkt
Onsdag den 11. november 2010 klokken 10.00–17.00. 
Eventuelt mulighed for fælles middag.

Sted
Jens Galschiøts Atelier i Odense.
Adresse: Galleri Galschiødt, Banevænget 22, 5270 Odense N, telefon: 66 18 40 58. 
Hjemmeside: www.aidoh.dk, e-mail-adresse: aidoh@aidoh.dk 
Værkstedet er på 2.500 kvadratmeter med tilstødende stort kunstgalleri på 
400 kvadratmeter. Galleriet bliver blandt andet brugt til debatmøder, koncerter, 
konferencer og kulturmiddage. Der er plads til mindst 100 deltagere.

Tilmelding
Undervisningsministeriet står for tilmelding og registrering. 
Tilmelding foretages elektronisk via dette link: 
http://www.service.uvm.dk/tilmelding/norden2010.nsf/tilmelding?OpenForm
Deltagelse i konferencen er gratis, men deltagerne betaler selv for rejse og ophold.

Overnatning
Undervisningsministeriet har indgået aftale om overnatning med følgende to hoteller. 
Bestilling kan foretages via link.

Næsbylund Kro og Hotel: http://www.naesbylundkro.dk/

Clarion Collection Hotel Plaza: http://www.choicehotels.dk/choice/da/odense-hotel-
clarion_collection-DK022-da?srp=LWEB&gclid=CITZvdTzmqQCFZEy3godEXNAGA

Transport
Odense er den �erdestørste by i Danmark. Den ligger cirka 1 1/2 times kørsel med tog fra 
Københavns Lufthavn i Kastrup. Der vil blive a�entning med bus fra Odense station 
klokken 09.15.

Byg netværk og styrk erfaringsudvekslingen

Velkommen – kom og vær med! 
Mød nye nordiske aktiviteter og entusiaster


