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3. møde i Verdensmålsudvalget - § 17 stk. 4 udvalget den 28. januar 2020 
Sted: Støvring Gymnasium 
 

Oplæg og intro 
Rektor Jens Nielsen bød velkommen til de unge og udvalget. Peter Hansen fortsatte med en skitsering af 
program, formål med mødet og formålet med arbejdet i udvalget. Ligeledes blev en model præsenteret 
som er et sammenkog af de 2 første møders snakke omkring formål og planer for arbejdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herefter holdt de unge som var repræsenteret af elevrådsformanden, medlemmer fra miljøudvalget samt 
unge fra en klasse som skal arbejde med bæredygtighed og innovation som emne i undervisningen. 

 

Oplæg fra de unge: 

• Verdensmålsskole, aktiviteter 

• Ungdomsskolen (Trine), frivilligt arbejde i Marokko gennem organisationen DUF. Spændende med 
mødet med en anden kultur og andre problemstillinger. Vi underviste i frivillighed og lærte dem 
om brainstorm, kommunikation og kritisk tænkning. Gøre opmærksom på Ungdomsskolens initia-
tiv gennem målrettet branding. 

• ”Rebrande” Ungerådet. Sparringspartner for politisk niveau. Det 18. verdensmål: Styrk, inddrag 
og engager unge. Gerne fokus på at inddrage nogle unge over 7. klasse. 
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• Miljøudvalget arbejder primært med det 13. verdensmål: Klimaindsats. 

• Eleverne får meget indflydelse på gymnasiet. 

• Mål om CO2 neutral skole workshops sammen med Klima Rebild, emballage/service i kantinen 

• Samkørsel er også med til at skabe 
kontakter og fællesskaber elever 
imellem, Go more-lignende for-
slag/initiativ 

• Initiativet og motivationen opstår på 
baggrund af  frygt/angst, som de 
unge har som følge af de globale 
miljøudfordringer. 

• Godt med drømme og visioner, star-
te i det små 

• Ungdommen skal drømme 

• Rammer skal ændre adfærd 

• Politikere komme og se gymnasiet 

• Brug de unge 

 

Opsamling fra gruppedrøftelse 1, hvor de unge deltog: 

• Ungeråd. Brede det ud. Ønske om en bredere repræsentation fra hele kommunen. Initiativtager-
ne skulle måske være på gymnasiet. Mangler branding af ungerådet. Ungerådet kan give nye 
perspektiver, lære af hinanden.  

• Studierejser – fly kontra tog. Ture i Europa frem for længere væk. Tage toget til Frankrig i stedet 
for fly. 

• Efterspørger samlet initiativ fra kommunen for alle uddannelsesinstitutioner – udvikle ideer sam-
men  

• Hvor er de unge henne? Skolerepræsentant fra skolen som holder sig opdateret på kommuneini-
tiativer. Kommunen skal inddrage de unge noget mere. F.eks. gennem Facebook. Særskilt feed.  

• Gøre det sjovt og socialt at inddrage de unge. 

• Rebild Go more – lignende app for hele kommunen – udviklingsprojekt 

• Venskabsby – miljø. En venskabsby 
et sted som virkelig har behov 
sparring og understøtning af tiltag 

• Hvad vil de unge? Hvordan engage-
rer man unge mennesker i ver-
densmål? Identitetsdannelse 

• Give de unge mere magt, empo-
werment, reel indflydelse, kan lære 
meget af hinanden lande imellem. 
Internationale partnerskaber vil in-
teressere mange unge.  

• Gøre en forskel. Skabe nogle indi-
vider, som vil engagere sig. Der 
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skal viden til for at skabe handling.  

• Ændre vaner, gøre det smart at arbejde med verdensmålene 

 

Opsamling fra gruppedrøftelse 2: 

• Svært at være konkret og målbart 

• Konkurrence mellem byerne/Rebildpris, Verdensmålsbarometer på hvert torv. 

• Synlighed. Hvordan gør vi det synligt? Man skal kunne se, at det flytter noget. 

• En periode med fokus på et verdensmål … osv. 

• Det skal starte i det små. Det skal være det nære. 

• Socioøkonomisk virksomhed 

• Gøre noget sammen skaber trivsel 

• Hvor er verdensmålene i de planer der er? 

• Indsatser omkring konkrete verdensmål eksempelvis i forhold til det nye sundhedshus 

• Inddragende reel dialog omkring nye projekter/initiativer 

• Kommunen skal komme ud og høre på uddannelsesinstitutionerne, hvad der rører sig. 

• Hvordan får vi en dialog med nogen, som ikke ligner os selv i udvalget? 

• Byrådet inviterer til en inddragende og reel dialog 

• Vi er nødt til at gøre noget andet, end vi plejer 

• Idé til anbefaling kunne også være at bruge Danmarks statistik: Vores mål, som en baseline for 
arbejdet 

• Det er stadig svært at arbejde i udvalget, arbejde med det rigtigt 

 

Næste møde  

Den 4. februar mødes repræsentanter fra verdensudvalget med medlemmer fra lokalrådene og drøfter 
verdensmålene. Det efterfølgende møde skal foregå på en virksomhed gerne med besøg fra andre virk-
somheder. Drejebogen skal følge nærværende møde, med en kort introduktion fra formanden, oplæg fra 
virksomheder omkring hvordan de arbejder med verdensmålene og endeligt gruppedrøftelser og opsam-
ling 
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