Uddannelsesrum for Bæredygtighed
Aalborg Havnefront september 2019

Træd ind i en verden af bæredygtighed, når Bæredygtighedsfestivalen 2019 danner rammen for et uddannelsesrum med inspiration og læring om grøn omstilling og cirkulær økonomi. FN’s Verdensmål for
Bæredygtig Udvikling vil være i fokus for tilegnelse af viden og metoder om bæredygtighed på en måde,
som så bæredygtighed kommer i øjenhøjde og inspirerer til handlinger, karrieremuligheder og perspektivering. Kort sagt: bæredygtighed bliver nærværende og relaterbart, så vi går fra Verdensmål til hverdagsmål.

Koncept
Under Bæredygtighedsfestivalen 2019 vil Aalborg Kommune i samarbejde med relevante samarbejdspartnere skabe et uddannelsesrum, som kan give læring og inspiration i en hel dag om bæredygtighed og FN’s
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Her vil indgå forskellige elementer, så en klasse kan få fyldt en hel
dag med forskellige oplevelser og i forskellige læringssituationer under festivalen, som foregår på Havnefronten centralt i Aalborg.
Uddannelsesrummet vil køre over 3 år, hvor udvikling af rammen tænkes ind i konceptet for bæredygtighedsfestivalen. I denne tidshorisont vil projektet udvikles, afvikles og justeres, så rammen giver de bedste
forudsætninger for læring om bæredygtighed. Uddannelsesrummet under festivalen kan være model for
udvikling af mere permanente læringsrum i forbindelse med udvikling af nye bydele, byrum og rekreative
rum. Aktuelt er området ved Stigsborg under udvikling som en bæredygtig bydel.
Kontekst
I Bæredygtighed & Udvikling, Aalborg Kommune, har vi i de sidste 6 år været tovholder for en Bæredygtighedsfestival i september. Bæredygtighedsfestivalen danner rammen for, at institutioner, virksomheder,
organisationer, foreninger og kommunen selv kan vise eksempler på bæredygtighed. Dette skal gerne inspirere til en grøn adfærd, som måske ellers kan synes lidt uoverskuelig for den enkelte borger eller virksomhed. Hverdagseksempler kombineret med industrielle løsninger skal vise hele paletten af bæredygtighed fra privat- til virksomhedsniveau. Nordjylland skal gerne være en af frontløberne, når det handler om
bæredygtig vækst og cirkulær økonomi. Vi vil nemlig gerne være med til at skabe et cirkulært Nordjylland,
hvor ressourcer kører i kredsløb og lokalsamfundets muligheder bringes i spil.
For at nå dette mål skal alle målgrupper bringes i spil. I Bæredygtighed & Udvikling arbejder vi med projekter såsom Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark for industrien og landbruget; Grøn
Detail for detailhandlen; Grøn Agent for borgerne; Det Grønne Rejsehold for dimittender fra videregående uddannelser; Limfjordsrådet for livet omkring fjorden og Grøn Turisme. Hele Aalborg Kommune har
en Bæredygtighedsstrategi, hvor alle forvaltninger har indsatser, mål og visioner for bæredygtighed. Bæredygtighedsstrategien, som skal revideres i 2019 gældende for 2020-2024, kommer også til at spille en
rolle på Bæredygtighedsfestivalen, hvor input til strategien fra borgere, virksomheder osv. bliver en del af

festivalen. Bæredygtighedsstrategien baseres på FN’s 17 Verdensmål, som på den måde knytter en stærk
fortælling til festivalens tema.
Bæredygtighedsfestivalen rummer således stor viden som både er teoretisk og praksisnær, der er mange
lokale og nationale partnere og en inspirerende ramme. Det er derfor oplagt og nærliggende at udbygge
den med læringsaktiviteter for unge.

Målgruppe
Første år vil gymnasiale uddannelser fra hele Nordjylland være velkommen til at booke en tid i uddannelsesrummet. Konceptet og undervisningsmaterialet vil blive udarbejdet i samarbejde med lærere fra gymnasier, så materialet, niveauet og indsatsen vil svare til gymnasiale uddannelser og præmisserne for disse.
Målgruppen er valgt på grund af det læringspotentiale der er i festivalen, som kan bidrage direkte til undervisningen på de gymnasiale uddannelser. Desuden skal eleverne efter gymnasiet vælge uddannelse,
bopæl og i det hele taget livsstil og uddannelsesrummet kan motivere og inspirere til, at disse valg træffes
bevidst i forhold til bæredygtighed.
Efterfølgende vil konceptet rulles ud, hvor flere elementer bygges på de kommende to Bæredygtighedsfestivaler ud fra evaluering og behov. Der kan være tale om selve uddannelsesmaterialet, tekniske løsninger, nye aspekter på bæredygtighed og meget andet.

Foreløbige aktiviteter i uddannelsesrummet
Listen over aktiviteter er en bruttoliste og skal skæres til i forhold til læringsmål
•

Det bæredygtige hjem
Der lejes et antal Tiny Houses (fleksible, flytbare hjem på 30-60 m2, så de udgør en trailerpark. Der arbejdes for, at der på sigt tilkobles en elektronisk løsning, hvor der kan hentes yderligere information i
form af tekst, billeder, film og demoer. I trailerparken formidles bæredygtige løsninger i de forskellige
rum, herunder også om fremtidens affalds- spildevands- og energiløsninger. Formidlingen har afsæt i verdensmålene og omsætningen til hverdagsmål

•

Bæredygtige byvandringer
Opmærksomheden skærpes for bæredygtighedens mange facetter, og hvordan man fysisk kan se det.

•

Plancher om bæredygtighed
Energimuseet i Tanges plancher om bæredygtighed, som suppleres med læringsmateriale.

•

Virksomhedsbesøg
Workshops på virksomheder og institutioner, hvor en virksomheds bæredygtighedsarbejde præsenteres
og hvor eleverne med udgangspunkt i disse cases arbejder med bæredygtighed.

•

Diverse workshops
Workshops med temaer som den bæredygtige festival med afsæt i de lokale: AKKC, Karneval, Nibe, - og
hvor der inddrages erfaringer fra Roskilde, SMUK, Northside og andre festivals der arbejder målrettet med
verdensmål. Hvordan kan målgruppen bidrage til at nå disse mål? Samarbejde med de forskellige event
steder i Aalborg.
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•

Bæredygtig Bio
Film om bæredygtighed, vises på Grøn Scene og i Biffen

•

Verdensmål telte
Hvert Verdensmål har sit eget telt, hvor eleverne kan lære om de undermål, der er og hvordan de hænger
sammen.

•

Elever og studerende udstiller
Der vil være mulighed for, at skoler, gymnasiale uddannelser eller AAU udstiller i de to dage og viser eksempler på bæredygtige løsninger. Der kan være en speakers corner, hvor eleverne offentligt kan formidle deres viden, forventninger og håb for fremtiden.

•

Lokale fødevarer
Fjordhaver om lokal mad på alternative måder (cylinder med muslinger)

•

Forsyning
Affald, vand, varme

•

Bæredygtig frokost for alle elever
Arrangement v/ 1000fryd om vegansk mad

•

Elfærge til Stigsborg
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