Det Grønne Uddannelsesrum for unge
Aalborg Havnefront september 2019

Træd ind i en verden af bæredygtighed, når Bæredygtighedsfestivalen 2019 danner rammen for et
grønt uddannelsesrum med inspiration og læring om grøn omstilling og cirkulær økonomi. FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling vil være i fokus for tilegnelse af viden og metoder om bæredygtighed
på en måde, så bæredygtighed kommer i øjenhøjde og inspirerer til handlinger, involvering, karrieremuligheder og perspektivering. Kort sagt: et sted, hvor bæredygtighed bliver nærværende og relaterbart, så unge bliver i stand til at gøre Verdensmål til Hverdagsmål. Unge er generelt optaget af klimaet
og mange frygter, at manglende handling kan føre til store begrænsninger i deres fremtidsmuligheder –
det er den udfordring det grønne uddannelsesrum tager op.

Koncept
Under Bæredygtighedsfestivalen 2019 vil Aalborg Kommune i samarbejde med UNYA (FN Ungdom Aalborg), ILoveGlobalGoals og en række andre samarbejdspartnere skabe en platform for unge, som kan give
læring og inspiration om bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Her vil indgå
forskellige elementer, så en klasse fra en ungdomsuddannelse kan få fyldt en hel dag med involvering og
læringssituationer.
Konceptet vil udvikle sig over 3 år, hvor flere elementer bygges på de kommende to Bæredygtighedsfestivaler i 2020 og 2021 ud fra evaluering og behov. Der kan være tale om flere partnerorganisationer, uddannelsesmaterialet, tekniske løsninger, involvering af foreninger og ungdomsorganisationer samt nye
aspekter på bæredygtighed. Det grønne uddannelsesrum kan være model for udvikling af mere permanente lærings- og samlingsrum samt nye metoder til at skabe læring og involvering i et samspil mellem
frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommune. Dette kan manifesteres
fysisk i forbindelse med etablering af nye bydele, byrum og rekreative rum. Aktuelt er området ved Stigsborg under udvikling som en bæredygtig bydel, hvor det vil være ideelt også at afprøve nogle af de greb,
som projektet her arbejder med.

Kontekst
Bæredygtighed & Udvikling, Aalborg Kommune, har 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 uoverskueligt 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 nye aktiviteter, her i form af lærings- og involveringsaktiviteter for og med unge.
Med ønsket om at engagere unge, har det været nærliggende at række ud til iLoveGlobalGoals (ILGG), der
arbejder med koncepter for borgerinvolvering, under mottoet: Fra Verdensmål til Hverdagsmål. I foreningen udvikles og afholdes både fysiske og digitale aktiviteter, som vil være ideelle i udviklingen af et læringsrum til unge. I oktober samarbejdede foreningen med en række partnere om en stor installation på
Rådhuspladsen i København, der under P4G Topmøde aktiverede over 3000 borgere. Det er denne installation, der kickstartede samtalen, idéen og partnerskabet mellem Aalborg Kommune og iLoveGlobalGoals.
Se video.
Ligeledes er UNYA en lokal samarbejdspartner, som engagerer mange unge i Aalborg og Nordjylland, herunder også en del internationale studerende. UNYA er en de foreninger, som lokalt arbejder for at udbrede kendskabet til FNs 17 verdensmål, og som kan give unge et ståsted i klimadebatten. UNYA tilbyder
således muligheder for viden, indsigt og handling, som nytter, og som kan give unge en tro på at de sammen med andre kan gøre en forskel.

Målgruppe og perspektiver
I partnergruppen ser vi unge som vigtige handlingsagenter for at nå Verdensmålene, og derfor fokuserer
det 3-årige projekt på unge i alderen 15-25 år. Unge er mere tilbøjelige og villige til at adaptere innovative
måder at leve og forbruge på. Det ser vi i den massive klimabevidsthed blandt unge og hvordan det sætter
aftryk i resten af samfundet. De unge skal efter ungdomsuddannelsen vælge uddannelse, bopæl og i det
hele taget livsstil, og Det Grønne Uddannelsesrum kan motivere og inspirere til at disse valg træffes bevidst i forhold til bæredygtighed.
Når unge ændrer adfærd, spreder det ringe i vandet til familie, kammerater og lokalmiljø, og her ser vi en
unik mulighed for projektet til 1. at klæde unge på med viden om bæredygtige handlinger i hverdagen,
2. at styrke og gøre unge i stand til at være agenter for den bæredygtige forandring i samfundet for andre
unge og ikke mindst ældre generationer 3. at deltage i meningsfulde fællesskaber om bæredygtighed og
4. at opnå viden og indsigt der sætter dem i stand til at forstå og reflektere over bæredygtighed som begreb og forskellige tilgange til det
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Første år vil ungdomsuddannelser fra hele Nordjylland være velkomne til at booke en tid i Det Grønne Uddannelsesrum. Konceptet og undervisningsmaterialet vil blive udarbejdet i samarbejde med lærere fra
ungdomsuddannelserne og de unge selv, så materialet, niveauet og indsatsen vil svare til ungdomsuddannelser og præmisserne for disse. Målgruppen er valgt på grund af det læringspotentiale, der er i festivalen, som kan bidrage direkte til undervisningen på ungdomsuddannelser og for at inddrage ungdomsorganisationers egne bidrag i undervisningen og mobiliseringen af unge omkring klima og bæredygtighed.

En dag i det grønne uddannelsesrum
Blok 1:

workshop: fra verdensmål til hverdagsmål

Workshoppen varer 1,5 timer og faciliteres af ILoveGlobalGoals
Blok 2:

besøg hos virksomheder og organisationer

10 virksomheder og organisationer gennemfører et intensivt forløb for et hold med afsæt i en af virksomhedens/organisationen udvalgt udfordring, som holdet arbejder med. Hvert hold kan besøge 3 virksomheder/organisationer af hver 1 times varighed
Blok 3:

Grøn frokost

Blok 4:

Mød politikere og ungdomsorganisationer

De lokale ungdomsorganisationer går i dialog med hinanden, politikere og deltagerne i en afsluttende
drøftelse af de udfordringer, der er præsenteret og de lokale og globale udfordringer, som ungdomsorganisationerne ser og arbejder med.
Ungdomsorganisationerne præsenter deres platforme for involvering, deres aktiviteter, deres internationale perspektiver og deres refleksioner over hvordan man som ung kan handle og adressere sin bekymring for klimaet og for unges fremtidsudsigter.
Workshoppen varer 1 time og faciliteres af UNYA

Mere om Blok 2: Besøg hos virksomheder og organisationer: de fysiske installationer
Det bæredygtige hjem
I samarbejde med en Himmerland Boligforening udstilles midlertidige boliger på Aalborg Havnefront. De
midlertidige boliger består af 3 Tiny Houses, som er mobile hjem på hver 18 m2. I hvert rum i boligen
skal der være 10 tips til en mere bæredygtig hverdag, links via QR koder til mere viden og links til FNs verdensmål. Der kan være forskellige temaer som mad, tøj, vand, elektronik, deleordninger, som formidles i
de fysiske rum på en letforståelig måde, så man som beboer i boligen kan orientere sig om, hvad man kan
gøre for at leve mere bæredygtigt, hvor man kan læse og lære mere om hvorfor og hvilke effekter det har
for klimaet, samt hvilken sammenhæng det har til FNs verdensmål. Udenfor huset kan formidles viden om
byggematerialer, tilslutning til el, vand, varme og kloak.
Formidlingen i det bæredygtige hjem kan let overføres til hverdagen og kan bruges som læringsplatform,
og som motivation til at være aktive for klimaet og til at vælge eller tone uddannelser i forhold til bæredygtighed. Det bæredygtige Hjem kan let udbygges med ny viden, med deltagernes egen viden og kan
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også bruges af ældre generationer, når de besøger boligen og de øvrige udstillinger efter at den har fungeret som læringsplatform. Uddannelsesrummet kan således fungere som en dynamisk platform for vidensopsamling og -deling. På sigt vil platformen også fungere som afsæt for unge til at lave workshops og
co-creation med og for hinanden.
Partnere: ILGG, Boligforeningen Himmerland, AAU – Create, Aalborg Forsyning, Trafik og Veje og Center
for Grøn Omstilling.
•

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

•

Udstilling om bæredygtighed
Energimuseet i Tange præsenterer en udstilling om bæredygtighed
Partner: Energimuseet i Tange

•

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

•

Aalborg Forsyning, Himmerland Boligforening, Stigsborg Udviklingsselskab

Aalborg Forsyning
Aalborg Renovation, Energidivisionen og Aalborg Vand laver installationer, hvor de viser bæredygtige løsninger på varme, kloak, vandforsyning, elektricitet og affaldshåndtering
Partner: Aalborg Forsyning Renovationen, Aalborg Forsyning Energidivisionen, Aalborg Forsyning Vand

•

Transport og kollektiv trafik
Trafik og Veje i samarbejde med NT vil integrere førerløs bus, Aalborg cykelby, +bus, elfærge til Stigsborg
og andre bæredygtige transportformer i Det Grønne Uddannelsesrum
Partner: Trafik og Veje, NT, Erhverv NordDanmark

•

Unge tager ordet
Udstilling af bæredygtige elevløsninger fra skoler, ungdomsuddannelser eller AAU. Der kan være en speakers corner, hvor unge offentligt kan formidle deres viden, ambitioner, forventninger og håb for fremtiden. En photobooth opstilles, hvor unge kan give deres Verdensmålsløfte og oploade det på sociale medier, enten som lille video eller som billede.
Partner: ILGG og UNYA
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•

Lokale fødevarer
Fjordhaver om lokal mad på alternative måder (cylinder med muslinger)
Partner: Aalborg Fjordhaver, cafe med grønt koncept

Inklusion af de unge
Udover at fungere som lærings- og uddannelsesrum, vil vi allerede fra år 1 sigte efter at inkludere og aktivere unge civilsamfundsorganisationer om tematikkerne. Det kan udfolde sig gennem rum i ’Det bæredygtige hjem, i diverse workshops eller som drivere på unge tager ordet. Det er helt centralt, at unge også er
med til at definere rummene for læring i projektet, da vi allerede nu ved, at unge, der lærer af unge, lærer
mere og føler et større ejerskab og forpligtigelse til at efterleve de indsigter, der nås frem til gennem dialog og samskabelse. Rekrutteringen af unge vil ske gennem ILGGs ambassadørnetværk og i lokale ungdomsorganisationer, der allerede arbejder med Verdensmål.

Perspektiver for udvikling af grønne uddannelsesrum for unge
2019 År 1: Det grønne uddannelsesrum skabes og afprøves i partnerskab mellem virksomheder, NGOer,
foreninger og kommune - pilotprojekt
Der gøres en målrettet indsats for at få ungdomsuddannelser til at besøge de aktiviteter på Bæredygtighedsfestivalen, som retter sig mod dem. Her er målet, at 10 klasser om dagen i 2 dage (i alt 20 klasser)
besøger det grønne uddannelsesrum. Alle ungdomsuddannelser i Region Nordjylland inviteres.
Der laves en målrettet informations- og markedsføringsindsats rettet mod målgruppen og udvalgte partnere involveres i at gøre det grønne uddannelsesrum lærings og handlingsrettet. Med afsæt i UNYA og
iLoveGlobalGoals allerede etablerede ambassadørnetværk af unge mellem 15-30 år forstærkes den digitale dækning af den samlede event, som har til formål at få de unge til at engagere sig også efter forløbet
er slut.
Efter det grønne uddannelsesrum i september 2019 gennemføres workshops med unge, undervisere og
partnere for at udvikle det grønne uddannelsesrum.

2020 År 2: Det grønne uddannelsesrum lever før, under og efter forløbet på Bæredygtighedsfestivalen
Der er udarbejdet tværfagligt undervisningsmateriale og -forløb, som forløber før, under og efter festivalens læringsrum, der betragtes som nedslagspunkter i et læringsforløb. Derudover aktivt arbejde med inklusion af regionens ungdomsorganisationer.
Elever fra Tech College bygger eksempelvis et Tiny House efter bæredygtige principper.
Det grønne uddannelsesrum bliver til flere rum og kan finde sted i offentlige rum og på virksomheder
Målet er at øge deltagelsen med 50 pct. i forhold til år 1.
2021 år 3: Flere grønne uddannelsesrum integreres i planer for etablering af nye byrum, festivals og rekreative områder.
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Det grønne uddannelsesrum udvides, så det omfatter andre målgrupper, eksempelvis elever fra folkeskolens afgangsklasser
De grønne Uddannelsesrum udvides til permanente byrum og søges eksempelvis integreret i Stigsborg
Havnefront, som er Aalborgs nye bæredygtige bydel med boliger, erhverv og uddannelsesinstitutioner.
Festivals, idrætsfaciliteter og rekreative områder, hvor mange unge færdes, bliver til scener for læring om
grøn omstilling, og der bygges bro mellem ungdomsorganisationer på tværs af interesseområder med
henblik på en mobilisering for bæredygtighed. De grønne uddannelsesrum kan være fysiske, digitale, lokale og globale og har FNs verdensmål som overordnet retning.
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