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Bæredygtighedsfokus: Fra verdensmål til hverdagsmål, videndeling. Hvilke muligheder har borgerne for selv 
at handle.  
  
Om projektet: Der bliver afholdt fysisk verdensmålsfestival på biblioteket, med forskellige forløb. Selve 
festivalen løber af stablen over to dage, første dag med fokus på Skoler (børn) og uddannelsesinstitutioner 
(unge) og anden dagen med fokus på borgerne generelt.  
 
 
Formatet for festivalen er en fælles scene, hvor fra alle deltagere hører de samme oplæg (20 min. hver, ingen 
power Point eller skærme). Udgangspunktet er at alle gerne vil vide lidt om alt. Oplæggende var 
emnemæssigt fordelt over mange verdensmål. Festivalpladsen bestod desuden af udstillingsområder (unge 
DTU-studerende der viste deres grønne opfindelser frem), spiseområder og forskellige indslag 
(verdensmålshatte, REPAIR café, musikskolen, m.fl.). Derudover udvikles forskellige læringsforløb op til 
festivalen, f.eks. byggede vi i 2019 satellitter i bibliotekets Makerspace i samarbejde med bl.a. MIT/PLIX, DTU 
Space, Coding pirates, det lokale gymnasium og interesserede borgere, med det formål at dele læring og 
viden om hvordan teknologien hjælper til at måle og registrere klimaforandringer.   
 
Vigtigheden af indsatsen:   
Vi ser det som bibliotekets rolle at levere viden og fakta til at handle på, herunder at skabe rum for og 
facilitere handlefællesskaber. Samtidig er festivalen i sig selv en nedbrydning af lokale siloer, hvor vi via 
samarbejde på tværs med forvaltning, de andre kulturinstitutioner, lokale uddannelsesinstitutioner, 
erhvervsliv mv. ”kigger til siden” og løfter i fællesskab, med henblik på en mere bæredygtig verden.   
 
Læring:   
Verdensmål er et fælles sprog der forener os, når vi forstår den fælles kontekst, kan vi alle opskalere vores 
indsatser til fælles bedste. Det er en større og til tider kompleks bevægelse vi er i gang med, det kan derfor 
være svært at måle den konkrete indsats – men det er borgerne generelt indstillet på og derfor opleves det 
af alle, borgere som organisationer – at det vigtigste er at vi får muligheder for at gøre en forskel.  
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