
Opsamling fra workshop om Undervisning og uddannelse, Broen til 
fremtiden 
 

Budskaber  
 

 Arbejdspladser skal også være bæredygtige (Det er ikke nok at skelne mellem, hvad individ og stat 

kan gøre.  Vi skal også se på arbejdspladser og institutioner, og hvordan de kan bidrage til den 

grønne omstilling.) 

 Undervisning fører til handling 

 Unge og børn som forandringsagenter 

 Handlekompetencer fjerner angst 

 Ingen bæredygtighed uden social retfærdighed 

 Fagbevægelsen kæmper for klimaet 

 De faglige organisationer kan påvirke medlemmerne 

 Som undervisere er vi forbilleder 

 Der er brug for professionelt mod og handlekraft 

 Vi har travlt 

 Verdensmålene skal konkretiseres lokalt. 

 Frihed gør det muligt at rykke på den grønne dagsorden. (Læringsmål og strukturelle bindinger gør 

det svært at rykke)  

 Relationer nedbryder siloer 

Konkrete initiativer 
 

- Oplysningskampagne om Broen til Fremtiden på sociale medier (spredes lokalt.) 

- Diskutér bæredygtighed med dine kolleger 

- Bæredygtigt grundforløb 

- Verdensmålene skal ind i læreplanerne og kobles til studieretning og toning 

- Udarbejdelse af undervisningsmaterialer til erhvervsuddannelserne 

- Lav uddannelsesforløb der inspirerer nøglepersonerne til at drive den grønne omstilling (fx 

tillidsrepræsentanter) 

- Bring cirkulær økonomi ind i institutionerne 

- Sæt klima på pensum, så det ikke bare er gjort ved en tilfældig temauge 

- Indkøbspolitikken skal være bæredygtig  

- Plastik- og kødfri kantiner 

- Klimaneutral trandsport på studierejser - flypolitik 

- Genbrug og sortering, så der er sammenhæng mellem det vi siger, og det vi gør 

- Udarbejd idekatalog over, hvordan vi arbejder mere bæredygtigt 

- Lav efteruddannelse til underviserne 

- Bearbejd ministeren så klima kommer ind i bekendtgørelserne 

- Saml aktører på lokalt niveau i en tvungen ramme, så der skabes nye relationer 

- Indfør klimabudget 



- Opret lokale bæredygtighedsudvalg på tværs af sektioner / faglig organisering 

- Indfør en grøn APV 

 
 
 
 

 Hvad er de (tre) vigtigste budskaber, som vi vil sprede i vores branche? 

 Brainstorm på konkrete initiativer på arbejdspladserne - få mindst ti noteret. 

 Hvilke konkrete initiativer vil gøre den største forskel (og hvilke forhindringer skal overvindes for at 

gennemføre dem), og hvilke vil være nemmest at gennemføre? 

 Formulér mindst tre konkrete forslag til handling, som bør gennemføres på arbejdspladserne 

indenfor det næste år (inden næste årskonference), og hvem vi skal alliere os med (fx elever, 

TAP'ere, kommunen, privat erhvervsliv). 

 


