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Bæredygtighedsfokus: FN’s Verdensmål  
 
Om projektet: Fælles Forandring har et bredt fokus på almen dannelse i bæredygtighed med udgangspunkt 
i FN’s 17 Verdensmål. Indsatsen inkluderer arbejdet med forskelligartede verdensmål der både indbefatter 
social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Fælles Forandrings formål er at engagere unge i 
verdensmålene og verden omkring dem. Projektet vil fremme bæredygtig dannelse og bæredygtige 
handlinger hos den enkelte elev i skolens daglige virke samt i lokale og nationale fællesskaber med andre 
efterskoler.  
 
 
Målgruppen for Fælles Forandring er eleverne på efterskolerne.  
Projektets aktiviteter fordeler sig på fire niveauer:  

(1) Lokale grønne elevudvalg etableres på efterskolerne  
(2)  

Efterskolernes projekt Fælles Forandring har eksperimenteret med at skabe grønne elevudvalg på 
efterskoler. Det har i lyset af corona først taget form gennem digitale værksteder og efter corona i fysisk 
Bæredygtig Bootcamp. Der er samlet et en del erfaringer og udvalgene har afholdt aktiviteter tilbage på 
skolerne. F.eks. tøjbyttemarkeder, bygget pantsortering, samlet affald og etableret grønne 
områder/køkkenhaver.   
 
Elevudvalgene har haft (får) adgang til at deltage i seks digitale værksteder og en Bæredygtig Bootcamp, som 
har (skal) klædt eleverne på til at gøre deres efterskole grønnere gennem bæredygtige initiativer lokalt på 
skolerne. Visionen med de grønne elevudvalg er at engagere eleverne i den bæredygtige dagsorden og klæde 
dem på til at skabe sjove og lærerige initiativer ud fra verdensmålene. I det nye skoleår udgiver Fælles 
Forandring en pdf med titlen ”Guide til grønne elevudvalg” som vil være til rådighed for alle nysgerrige.   
 
(2) Verdensmålene inddrages i undervisningen og eleverne forbereder aktiviteter til festivalen.  
Efterskoleforeningen har samlet og udarbejdet undervisningsmaterialer der blandt andet indbefatter en 
interaktiv podcast-serie, inspirationshåndbog til undervisning med udgangspunkt i verdensmålene, 
verdensmålskartotek, hvor eleverne deler deres arbejde med verdensmålene, verdensmålsaktiviteter.  
 
(3) Afviklingen af en landsdækkende festival  
Fælles Forandring kulminerer i afholdelsen af en landsdækkende festival for efterskoleeleverne. På festivalen 
kulminerer de tilmeldte skolers undervisningsforløb, og eleverne deler viden og engagement.  
 
(4) Materialer og elevproduktioner samles på projektets hjemmeside i et digitalt læringsunivers.  
Materialerne er tilgængelige og til inspiration for alle, som kunne være interesseret.  
  
  
Vigtigheden af indsatsen:   
Fælles Forandring ønsker at engagere efterskoleelever i samfundets og verdens udvikling ved at sætte FN’s 
17 verdensmål på dagsordenen i undervisning og hverdagen på efterskoler. Elever skal bidrage med initiativer 
og aktiviteter inden for et eller flere af de 17 verdensmål. Projektet vil sidestille bæredygtig dannelse med 
demokratisk dannelse, for en bedre og mere bæredygtig fremtid og verden.  
 

https://faellesforandring.dk/


Læring:  
Undervejs i projektet Fælles Forandring er det blevet tydeligt, hvordan Efterskoler er ideelle bæredygtige 
minisamfund. Det er et unikt dannelsesrum at klæde eleverne på med viden om bæredygtighed da der er et 
utal af praksisnære aktiviteter og opgaver, hvor skolerne kan vise og udføre bæredygtige valg, som 
supplement til at læse om det i bøger. Eleverne befinder sig på skolen 24 timer i døgnet i et tidspunkt af livet, 
hvor de suger identitet til sig. Der er et stort potentiale i at tage eleverne med ind i det eksperimenterende 
rum hvor der eksperimenteres med en 
mere bæredygtig verden inden for alt fra 
kost og indkøb til mangfoldighed og 
biodiversitet.  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




