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1.0 Indledning
Nærværende rapport er udarbejdet i anledning af FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).
Rapporten er gennemført for Undervisningsministeriet (UVM) og er skrevet med afsæt i et samarbejde
mellem Danmarks Læringsportal (EMU), Naturvidenskabernes Hus, Nationalt Center for Undervisning i Natur,
Teknik og Sundhed (NTS-centeret) og Friluftsrådet/Grønt Flag Grøn Skole (GFGS). Endvidere er rapporten
gennemført i dialog med undervisere og uddannelsesledere fra erhvervsskolerne samt konsulenter med
tilknytning til erhvervsskoleområdet.

1.1 Baggrund for rapporten
Danmark deltager i FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling under FN’s organisation for
uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO. På den baggrund er der kommet særligt fokus på, at Uddannelse
for Bæredygtig Udvikling (UBU). Eksempelvis fremgår det af strategien ”Uddannelse for bæredygtig udvikling
– strategi for FN’s tiår 2005-2014”, at:
”I alle uddannelser skal deltagerne forholde sig til begrebet bæredygtig udvikling såvel ud fra
en

naturfaglig

som

en

samfundsmæssig,

humanistisk

og

demokratisk

tilgang”

(Undervisningsministeriet, 2008).
På baggrund af den øgede interesse for at skabe bæredygtig udvikling på alle niveauer af
uddannelsessystemet har Friluftsrådets program ”Grønt Flag Grøn Skole” fået til opgave af
Undervisningsministeriet at udarbejde nærværende rapport. UBU udgør et særlig oplagt indsatsområde, da
afstanden mellem teori og praksis på erhvervsskolerne er meget kort. Det vil med andre ord sige, at der ligger
et stort handlingsorienteret potentiale i at klæde eleverne på til at kunne deltage i beslutninger og praktiske
tiltag, der kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund i fremtiden.
Med ”Grønt Flag Grøn Skole” har Friluftsrådet allerede en bred erfaring med at understøtte Uddannelse for
Bæredygtig Udvikling på grundskoleområdet og det gymnasiale område. Imidlertid er der kun begrænset
dokumenteret erfaring med, hvordan der undervises i dette område på erhvervsuddannelserne (EUD). Derfor
ligger der et stort uudnyttet potentiale i at indhente erfaringer på dette område, så vi fremadrettet kan bygge
videre på vores eksisterende viden inden for området og dermed udvikle fundamentet for et program, der
fremadrettet skal kunne understøtte UBU på samtlige erhvervsuddannelser i 2015. Fra august 2015 træder
erhvervsskolereformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” i kraft. Derfor er det centralt, at
UBU-konceptet skal skræddersys, så det enklest muligt kan implementeres i den nye struktur og understøtte
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de krav til undervisningen, som faglærere såvel som uddannelsesledere bliver mødt med i bekendtgørelsen,
og samtidig bygger på elementer som demokrati, medborgerskab og handlekompetence.

1.2 Rapportens relevans
Arbejdsmarkedet står i dag over for en lang række valg om, hvilke materialer man skal anvende, hvordan
disse materialer kan genanvendes, hvordan ressourceforbruget reduceres osv. På tværs af brancheområder
eksisterer der derfor en efterspørgsel på kompetencer inden for grønne teknologier, eftersom sådanne
løsninger kan bidrage til at reducere forbruget i virksomhederne, begrænse ressourceanvendelsen og
dermed i sidste ende mindske omkostningerne for virksomhederne. Flere virksomheder er også begyndt at
promovere sig udadtil ved at have fokus på klima, energi, miljø og bæredygtighed lige såvel som social
ansvarlighed og menneskerettigheder (På engelsk: Corporate Social Responsibility (CSR). Ligeledes er der, i
takt med at kunderne har fået øget indsigt i vigtigheden af at tænke miljørigtigt samt de økonomiske fordele
herved, opstået et behov for, at virksomhedernes medarbejdere kan yde kompetent vejledning om, hvilke
løsninger der for kunden er mest hensigtsmæssige i forhold til ressourceanvendelse og energiforbrug. Dette
er vigtige eksempler på, hvorfor eleverne på erhvervsuddannelserne må gøre sig erfaringer med, at det er
nødvendigt at tænke i alternative løsninger, der fremmer en bæredygtig udvikling, så de efterfølgende selv
er i stand til at begrunde disse valg over for en fremtidig kollega, en kunde eller en virksomhed. Behovet for,
at eleverne skal tilegne sig kompetencer relateret til bæredygtig udvikling, er blevet fremhævet i flere
rapporter. Her et lille udpluk:
I 2010 kortlagde konsulentvirksomheden Damvad den eksisterende undervisning i bæredygtig udvikling på
erhvervsskolerne med udgangspunkt i en gennemgang af bekendtgørelser for grundforløbene på de 12
indgange

samt

skolernes

lokale

undervisningsplaner

for

grundforløbene.

På

baggrund

af

spørgeskemabesvarelser med relation til det erhvervsfaglige område fra 493 virksomheder konkluderede
rapporten, at:
”… der er et stort behov for erhvervsuddannede med kompetencer i forhold til bæredygtighed, og at
dette behov ikke på nuværende tidspunkt imødekommes af de erhvervsuddannede. Endvidere
forventes fokus på bæredygtighed at stige yderligere fremover, hvorved efterspørgslen efter
erhvervsuddannede med bæredygtighedskompetencer også forventes at stige. Og endelig kan det
konstateres, at denne vurdering og den deraf afledte efterspørgsel går på tværs af alle brancher og
virksomhedsstørrelser.” (Damvad, 2010)

Teknologisk Institut publicerede i 2013 rapporten ”Bæredygtig vækst i industrien – hvad kræver det af de
faglærte”. Rapporten konkluderer afslutningsvis, at virksomhederne vurderer, at der er en række
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kompetencer, som de faglærte mangler for at kunne medvirke til bæredygtig vækst og innovation i
industrien. På den baggrund anbefaler de, at erhvervsuddannelserne fremadrettet skal styrke følgende
kompetencer (Teknologisk Institut, 2013):


Innovativ og kreativ problemløsningskompetence inden for energioptimering



Dokumentation af produktionsprocesser og energioptimering



Stor bevidsthed og viden om bæredygtighed

I et samarbejde mellem Vækstforum Sjælland og Roskilde Universitet blev rapporten ”At tænke Energi- og
miljøinnovativt” publiceret i 2013. Under projektet ”Udvikling af energispareråd til undervisning og
bæredygtig erhvervsudvikling” ønskede de at undersøge samspillet mellem virksomhedernes behov for
energi- og miljøinnovative kompetencer, og hvordan uddannelsesinstitutioner klæder de studerende på til
at håndtere miljø, klima og energiudfordringer fremadrettet. Af rapporten fremgår følgende:
”Generelt er de studerende motiverede for at opbygge energi- og miljøinnovative kompetencer,
men uddannelsesinstitutionerne har et efterslæb i forhold til at tilrettelægge uddannelserne,
så de imødekommer erhvervslivets behov ” (Grindsted & Jensen, 2013).
Afslutningsvis konkluderes det i rapporten, at:
”Der er behov for at udbygge uddannelse for bæredygtig udvikling særligt på de
erhvervsrettede uddannelser” (Ibid.)
Som det fremgår af ovenstående eksempler, efterspørger virksomhederne kompetencer, der relaterer sig til
bæredygtig udvikling og bæredygtig innovation (på engelsk: Corporate Social Innovation (CSI1). Spørgsmålet
bliver dernæst: Hvordan arbejdes der med UBU på erhvervsskolerne i dag, og hvordan kan vi udvikle
fundamentet for et koncept, der fremadrettet understøtter, at eleverne udvikler disse kompetencer? Dette
vil vi forsøge at svare på i nærværende rapport. I den forbindelse er det centralt at medtænke EUD-reformen,
da den netop træder i kraft fra august 2015, hvorfor et kommende UBU-koncept må tage højde for de
ændringer reformen medfører.

1

Der findes en lang række forskellige definitioner af, hvad CSI indebærer. I nærværende rapport læner vi os op ad definitionen fra
Idé Kompassets hjemmeside, hvor CSI bliver defineret således:
”At skabe en god forretning ved at gøre bæredygtighed til et omdrejningspunkt, når virksomheden udvikler et nyt
produkt. Det handler om at udvikle produkter eller services, der kan afhjælpe nogle af verdens problemer såsom
sygdom, forurenet vand, CO2-udledning, sult eller mangel på uddannelse” (Idé Kompasset, 2014).
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1.3 Erhvervsskolereformen
I 2014 blev regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance enige om erhvervsskolereformen ”Bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser” (Socialdemokraterne et al., 2014). Nedenfor er skitseret de vigtigste
ændringer fra erhvervsskolereformen, der skal medtænkes ved udviklingen af et fremtidigt UBU-koncept:


Med den nye reform vil der blive et ensartet grundforløb på 40 skoleuger – inden for fire
hovedområder (modsat de 12 fællesindgange, der er i dag).



Grundforløbet vil fremover være opdelt i to dele a 20 uger.
o

Første del vil alene være forbeholdt elever, der kommer direkte fra folkeskolens 9. og 10.
klasse.2 Her vil eleverne få almene og brede erhvervsfaglige kompetencer.

o

Anden del af grundforløbet består af uddannelsesspecifikke fag inden for det valgte
hovedforløb. Eleverne vælger fagretning efter to uger, mens valg af hovedforløb først vælges
efter 20 uger.



Eleven fortsætter på en af de i alt 107 forskellige erhvervsuddannelser med 326 trin eller specialer.



Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre
ungdomsuddannelsesmiljø.



Mere og bedre undervisning gennem et timeløft (25 klokketimer fra 2015 og 26 klokketimer fra
2016), tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, mere
differentieret undervisning, kompetenceløft af lærere samt ledelses- og institutionsudvikling.



Faget ”miljø” udgår som et selvstændigt grundfag.



EUX indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag.



Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

Ovenstående information er hentet fra Danske Erhvervsskoler og Undervisningsministeriets hjemmeside
(Danske Erhvervsskoler, 2012; Undervisningsministeriet, 2014).

1.4 Rapportens formål
Formålet med nærværende rapport kan inddeles i tre dele:
1. At indsamle erfaringer fra allerede gennemførte UBU-forløb på de erhvervsrettede uddannelser
2. At afdække muligheden for at indarbejde UBU i de erhvervsrettede uddannelser

2

Det er værd at bemærke, at aldersfordelingen på EUD adskiller sig markant fra de andre ungdomsuddannelser ved, at kun 34 % af
eleverne befinder sig i alderskategorien 14-19 år. 49 % befinder sig i kategorien 20-29 år, mens 17 % befinder sig i kategorien 30-99
år (Danske Erhvervsskoler, 2012).
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3. a. At skabe et fundament for udvikling af et program, der løfter UBU på de erhvervsrettede
uddannelser
b. Målet er ligeledes at udvikle et koncept for anvendelse af innovationsmaraton til at sætte fokus
på bæredygtig innovation på erhvervsskoler

2.0 Hvad forstås ved Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
2.1 Bæredygtig udvikling
”Bæredygtig udvikling” er et flertydigt begreb, som afhængigt af tid og kontekst er blevet defineret på
forskellig vis. I nærværende rapport vil vi læne os op ad FN’s definition af bæredygtig udvikling, dels fordi
Brundtlandrapporten siden udgivelsen har stået centralt i verdenssamfundets debat om og politiske indsats
for bæredygtighed, og dels fordi rapporten har hensynet til miljøet som et gennemgående fokus.
I rapporten ”Our Common Future” fra 1987 definerede Brundtlandkommissionen bæredygtig udvikling
således:
”Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at
bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. ” (United Nations, 1987).
Med afsæt i Brundtlandkommissionens definition af bæredygtig udvikling bliver bæredygtig udvikling ofte
forstået som et holistisk begreb bestående af en miljømæssig, en social og en økonomisk dimension. Det er
derfor ikke tilstrækkeligt alene at fokusere på ét aspekt ved bæredygtig udvikling, da alle aspekter influerer
på hinanden. En sådan forståelse af bæredygtig udvikling kan illustreres på følgende vis:

Økonomi
Bæredygtig
udvikling

Miljø

Sociale
forhold

Siden Brundtlandrapporten har Danmark forpligtet sig til at styrke den bæredygtige udvikling inden for
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uddannelsesområdet ved at tiltræde resolutioner og sluterklæringer fra en række internationale topmøder i
regi af såvel FN som Nordisk Råd. Allerede i Agenda 21 fra FN’s konference i Rio de Janeiro i 1992 skrev man
i slutdokumentet, at:
”Uddannelse er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling og forbedre menneskers evne til at
løse miljø- og udviklingsproblemer. ”
Jeppe Læssøe, professor MSO ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, mener, at
bæredygtig udvikling er konfliktfyldt og stærkt politiseret.
”Der er nogenlunde enighed om problemerne/udfordringerne, men ikke om løsningerne: Hvor meget
skal der gøres? Af hvem? Hvor hurtigt? Hvordan? Hvilken form for bæredygtig udvikling er ønskelig?
” (Læssøe, 2012).

Derfor må Uddannelse for Bæredygtig Udvikling tage afsæt i en række dilemmaer, hvor der ikke på forhånd
er givet nogen rigtige svar.

2.2 Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
I publikationen ”Uddannelse for bæredygtig udvikling – eksempler til inspiration” fra Regional Center of
Expertise (RCE) defineres UBU overordnet på følgende vis:
”UBU er undervisning og andre former for organiseret læring, der har som mål at give deltagerne
handlekompetence, viden og engagement, der gør dem i stand til at bidrage til udviklingen af et
bæredygtigt samfund i fremtiden” (Læssøe, Lysgaard & Breiting, 2013).
Ifølge Søren Breiting, biolog og professor emeritus i pædagogik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik,
Aarhus Universitet, og Karsten Schnack, professor i didaktik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik,
Aarhus Universitet, kan UBU forstås som undervisning, hvor følgende problemstillinger og perspektiver kan
indgå (Breiting & Schnack, 2009):
•

Forhold mellem nuværende generationers behov og interesser og hensyn til kommende
generationers

•

Forhold mellem bevarelse og forandring

•

Forhold mellem rige og fattige og social retfærdighed

•

Forhold mellem lokale interesser og globale hensyn.

Læssøe pointerer, at der er en række særlige udfordringer forbundet med at motivere eleverne i
undervisningen om bæredygtig udvikling, idet undervisningen ofte beskæftiger sig med dilemmaer, der er
abstrakte og fysisk og tidsligt forskudte i forhold til elevernes nuværende situation. Læssøes svar på
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udfordringen ligger i at kunne koble det ukendte, der fremmede, det uoverskuelige med noget allerede
erfaret. Derfor betoner han vigtigheden af, at UBU ikke blot er undervisning, der har miljø og bæredygtig
udvikling som sit omdrejningspunkt, men at det derimod er væsentligt, at undervisningen motiverer ved at
knytte forbindelsen gennem visionalisering og praktiske eksempler (Læssøe, 2012).

2.3 Grønt Flag Grøn Skole som eksempel på UBU
”Grønt Flag Grøn skole (GFGS) har i en årrække fungeret som det centrale
undervisningsprogram for uddannelse for bæredygtig udvikling i den danske grundskole”
(Lysgaard, Larsen, Læssøe & Carlsson, 2013).
På baggrund af de mange erfaringer med uddannelse for bæredygtig udvikling har konceptet for Grønt Flag
Grøn Skole dannet rammen omkring spørgsmålene til workshoppen, hvilket senere vil fremgå af rapporten.
Nedenfor vil programmet kort blive beskrevet som et eksempel på UBU.
Grønt Flag Grøn Skole omfatter på nuværende tidspunkt grundskoler, efterskoler, specialskoler,
gymnasieskoler, læreruddannelser og højskoler. Fremadrettet vil det være oplagt også at inddrage
universiteter og erhvervsuddannelserne, hvoraf denne rapport tager fat på sidstnævnte.
For grundskolen tilbyder Grønt Flag Grøn Skole 10 forskellige temaer, som skolerne kan vælge at arbejde
med. De enkelte skoler kan frit vælge imellem temaerne: Bæredygtigt forbrug, vand, affald, energi, natur,
økologisk produktion, transport, hverdagens kemi, klimaforandringer og friluftsliv.
For gymnasieskolen tilbyder Grønt Flag Grøn Skole de 12 temaer: Energi, klimaforandringer, bæredygtigt
forbrug, transport, affald, hverdagens kemi, økologisk produktion, vand, natur, bæredygtig byudvikling,
aktuelt miljødilemma og friluftsliv.

Internationale krav
Grønt Flag Grøn Skole er den danske del af det internationale miljøundervisningsprogram Eco-Schools, som
arbejder for bæredygtig udvikling. Programmet fungerer som et netværk i 48 lande med over 40.000 skoler.
Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø.
Der er både internationale og nationale krav som alle skolerne skal opfylde for at tilegne sig Det Grønne Flag.
De internationale krav, som listes nedefor, er ens for alle Eco Schools i hele verden3:

3

Læs mere om de internationale kriterier til skolen på: http://www.groentflag.dk/indhold/grundskolen/krav/internationalekrav.aspx
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Etablering af et miljøråd, som planlægger, rådgiver, beslutter og koordinerer skolens arbejde med
miljøforbedringer. Medlemmerne til miljørådet kan være mange forskellige aktører på institutionen,
men det er et krav at der er elevdeltagelse, for at styrke elevernes ejerskab til programmet og
indflydelse på skolens miljøforbedringer. Derudover kan der være undervisere, servicemedarbejdere
og ledere med. Man kan også have eksterne medlemmer i miljørådet fx konsulent fra kommunen,
forældre etc.



Udarbejdelse af en miljøhandleplan



Mindst 15 % af skolens elever deltager



Miljøordensregler skal udarbejdes til hvert nyt tema med elevernes bud på, hvordan de ved at ændre
deres adfærd kan være med til at beskytte miljøet.



Nyt tema hvert år eller Grøn Læseplan: Skolen skal vælge et nyt af de ovenfor beskrevne temaer hvert
år eller udfærdige en Grøn Læseplan hvor der vælges forskellige temaer på forskellige klassetrin

Nationale krav
De nationale krav er tilpasset det danske skolesystem. De sikrer, at skolen arbejder med temaerne på en
alsidig og spændende måde. Samtidig sikrer de nationale krav en ramme, hvor eleverne kan arbejde
innovativt, hvor de kan komme med bud på en bæredygtig fremtid i arbejdet med temaerne. Arbejdet med
temaerne er bygget op over fem punkter4:


Undersøgelse



Ud af skolen



Gør noget



Informer og involver



Miljøvision

Kravene er opstillede, da Grønt Flag Grøn Skole (GFGS) udover at være et internationalt
miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling, også er et anerkendt certificeringssystem, som
skolerne kan opnå efter indrapportering af deres miljøundervisning.

4

Læs mere om de nationale kriterier til institutionen og til undervisningen på:
http://www.groentflag.dk/indhold/gymnasieskolen/krav-til-groent-flag-gymnasieskoler/en-baeredygtig-gymnasieskole.aspx
http://www.groentflag.dk/indhold/grundskolen/krav/nationale-krav.aspx og
http://www.groentflag.dk/indhold/gymnasieskolen/krav-til-groent-flag-gymnasieskoler/undervisningskriterier.aspx
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Kravene er dog ikke mere specificerede end, at GFGS udgør en fleksibel ramme, som skolen udfylder på den
måde, som det passer ind. Skolen planlægger selv hvornår, hvilke klasser, hvilket/hvilke af temaerne, hvilket
indhold m.m.
GFGS giver hele institutionen en grøn profil som giver synlighed i lokalsamfundet og skaber et fællesskab på
skolen. Samtidig skaber det en didaktisk ramme for undervisning i miljø og bæredygtig udvikling som styrker
undervisningen. Eleverne vil med arbejdet få indsigt i aktuelle miljø- og bæredygtighedsspørgsmål, samt
erfaringer med, hvordan de kan være med til at skabe en bedre verden. Eleverne kombinerer deres teoretiske
viden og praktiske færdigheder i arbejdet med miljøforbedringer på skolen og derved kan skolen opnå
konkrete besparelser. Det øger samtidig elevernes engagement, at de bliver værdsat for deres viden, hvorfor
et helt centralt element i GFGS er elevernes aktive deltagelse og medbestemmelse.

3.0 Erfaringer fra gennemførte UBU-forløb
Nedenfor vil undervisningseksempler fra EUC Sjælland, Hotel og Restaurantskolen og EUC Syd blive gengivet.
Erfaringsindsamlingen er sket på baggrund af kvalitative interviews og gengivelse af beretninger fra
Friluftsrådets afholdte workshop.

3.1 Elevtopmøde
På EUC Sjælland kulminerer grundforløbet med ”elevtopmødet”, hvor elevernes innovative og bæredygtige
projekter bliver præsenteret. Forud for elevtopmødet ligger et flere uger langt undervisningsforløb, hvor
lokale virksomheder bl.a. har indgået i et tæt samarbejde, som efter afslutningen på elevtopmødet stadigvæk
er virksomt. Preben Larsen (PL), faglærer på EUC Sjælland, forklarer, at bæredygtig udvikling er et
tilbagevendende tema på elevtopmødet, fordi det indgår i deres bekendtgørelse, og derudover har skolen
en stor generel interesse for miljøet og bæredygtighed.
”Elevtopmødet har den fordel, at hele skolens fokus er centreret omkring det samme tema. Dermed
sikrer vi os, at begrebet ”bæredygtig udvikling” er noget, samtlige elever har kendskab til, så når de
støder på begrebet i undervisningen, så er det ikke nyt for dem. Så ved de, hvad det handler om. ”
(PL).
Af bilag 1 fremgår et eksempel på et elevprodukt fra elevtopmødet på EUC Sjælland, hvor en elev har gjort
sig erfaringer med, hvordan valg af maling har betydning for belastningen af miljøet.

3.2 Hotel- og Restaurantskolen: bæredygtig udvikling på mange niveauer
På Hotel- og Restaurantskolen (HRS) indgår bæredygtig udvikling på mange forskellige niveauer. Nedenfor vil
erfaringer blive gengivet fra interviews med Kristine Lytje (KL) og Susanne Poulsen (SP), som er faglærere på
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hhv. grund- og hovedforløbet til indgangen ”Mad til mennesker”. Derudover inddrages der erfaringer fra
workshoppen, hvor Mette Toftegaard Rasmussen (MTR), specialkonsulent med ansvar for sundhed, økologi
og bæredygtighed, deltog som oplægsholder.
I 2013 udviklede HRS en strategi for hele skolen, som har til formål, at sundhed, økologi og bæredygtighed
(SØB) skal medtænkes i alle skolens aktiviteter og af alle skolens medarbejdere.
Økologisk produktion
MTR forklarer, at det er vigtigt, når man lægger om til økologi, at have en faglig strategi, der gør, at man ikke
kan handle, som man hidtil har gjort. For at få økonomien til at hænge sammen har de på HRS været nødt til
at skære ned på forbruget af kød og op for forbruget af grøntsager. Ligeledes er de begyndt med i langt højere
grad at gøre brug af årstidens råvarer.
”Det handler om at bevidstgøre eleverne om, hvorfor det er vigtigt med økologi. Vi tager eleverne
med ud til de økologiske landmænd og producenter, så eleverne får økologi ind under neglene, så de
i praksis oplever, hvad det vil sige at producere økologisk. ” (MTR).
Det er MTR’s erfaring, at mange elever såvel som undervisere bliver mere åbne over for, hvorfor det er vigtigt
at anvende økologiske råvarer, når de på egen hånd har erfaret, hvordan produkterne produceres.
”Når eleverne konkret sanser og får kendskab til, hvad det vil sige at producere økologisk, så får de
en mængde viden og indblik, der gør, at de går anderledes til værks. ” (MTR).

Strategien skal være en hjælp for faglærerne
HRS er gået systematisk til værks og har lavet en strategi i samarbejde med deres leverandører om at skifte
produkter ud fra konventionelle til økologiske produkter. Idet indkøbene bliver administreret fra centralt
hold, har de fjernet presset fra faglærernes skuldre ved indkøb. Forandringerne er kommet rullende af sig
selv, og dermed er skepsissen fra en del af lærerne vendt til en stolthed over, at vi faktisk rykker noget på
dette område.
Derudover skal skolen snart afholde et økologisk høstmarked, hvor eleverne er den primære drivkraft bag.
”Det handler om at være skarp på, hvor råvarerne kommer fra. Vi handler ud fra et nærhedsprincip
og stiller krav om, hvor produkterne bliver produceret. Vi har stort fokus på råvarernes klima- og CO2aftryk. ” (MTR).

[13]

Aktiv involvering af eleverne
På HRS har de stort fokus på reducering af madspild. MTR forklarede under Friluftsrådets workshop, hvordan
de har haft elever fra EUX til at udarbejde en madspildsanalyse, som har fået indflydelse på hele skolens
arbejde med at reducere madspild.
Det er MTR’s klare opfattelse, at eleverne tager skolens overordnede strategi seriøst, hvilket hun mener
bedst kommer til udtryk på følgende vis:
”Eleverne stiller kritiske og konstruktive spørgsmål til, hvis der er områder i undervisningen, hvor vi
ikke lever op til vores forpligtelser fra den overordnede strategi om SØB. Dermed kan vi konstatere,
at eleverne har fået en forståelse for, hvad det er, strategien handler om, samt at der stadigvæk er
plads til forbedringer. ” (MTR).
Eleverne deltager i mange events uden for skolen, som beskæftiger sig med økologi og bæredygtighed. Kravet
til, at skolen vil deltage i en event, er, at der skal ligge et klart formuleret læringsforløb op til eventen. Dermed
bliver der sat fokus på CO2, madspild osv. forud for eventen, hvilket gør, at eleverne er nødt til at være skarpe
på, hvilke begrundelser der ligger bag valget af råvarer, da de efterfølgende skal være i stand til at formulere
sig over for deltagerne på eventen.
Derfor er der flere nye aktører, der er begyndt at henvende sig, som ønsker at samarbejde om vores grønne
profil.

Udfordringer løfter skolens faglige niveau
Faglærerne bliver også udfordret ved valget af økologi. MTR nævner et konkret eksempel med en udfordring,
de stod med om brugen af økologiske fødevarer: Økologiske æg og økologisk smør reagerer anderledes end
konventionelt smør, og derfor stod elever såvel som faglærere over for en mindre krise, da tilberedningen af
maden ikke blev som forventet grundet de økologiske råvarer. Derfor har HRS været nødt til at undersøge
produktionsprocessen for at få en forståelse for, hvorfor de økologiske produkter reagerer, som de gør, ved
at invitere mejeri- og æggeproducenter ind på skolen.
Skolens samlede vidensniveau er på den baggrund blevet løftet. Derfor ser MTR det som et positivt tegn, når
sådanne ”råvarekriser” opstår, da de demonstrerer nogle af de udfordringer, som de store køkkener også
står over for. Dermed afspejler den undervisning, der finder sted på skolen den virkelighed, som eleverne vil
møde, når de engang er færdiguddannede.
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”Bæredygtighed & økologi” – et undervisningsmateriale til indgangen ”Mad til mennesker”
I

den

erhvervsfaglige

fællesindgang

”Mad

til

mennesker”

er

der

udviklet

et

elektronisk

undervisningsmateriale med titlen ”Bæredygtighed & økologi”. Materialet henvender sig til uddannelsens
grundforløb og består af en lærervejledning og et undervisningsmateriale til eleverne. Hensigten er at
integrere bæredygtighed og økologi som en naturlig del af al undervisningen i både teori og praksis. Af
lærervejledningen fremgår det, hvorfor det er centralt, at materialet er rettet mod grundforløbet af
uddannelsen:
”Det er vigtigt, at bæredygtighed og økologi allerede på grundforløbet bliver en integreret og naturlig
del af undervisningen og et væsentligt aspekt af den faglige undervisning. Den økologiske vinkel eller
tankegang er med til at ruste eleverne til de krav, de vil møde i fremtidens køkkener. At sætte fokus
på bæredygtighed og økologi er i høj grad et spørgsmål om holdninger og yderst relevant at diskutere
med eleverne tidligt i et uddannelsesforløb. ” (Økologisk Landsforening, 2014).

Nedenfor fremgår to eksempler på elevspørgsmål fra ”Bæredygtighed & økologi”. Spørgsmålene relaterer
sig til temaet ”Fødevarekendskab”:


”Undersøg forskellen mellem økologiske og konventionelle produkter i forhold til animalske produkter
og fisk? Eleverne kan fx undersøge forhold som dyrevelfærd, forurening af grundvand, foder, smag,
kvalitet, pris og produktionsform.



Hvor meget CO2 udleder de forskellige fødevarer?”5 (Økologisk Landsforening, 2014).

Rigtig godt med inspirationsmateriale, men UBU skal gøres brancherelateret
Både KL og SP har anvendt undervisningsmaterialet ”Bæredygtighed & økologi”. De pointerer begge, at det
er en hjælp, at der er udarbejdet et elektronisk undervisningsmateriale, der har fokus på miljø, madspild og
økologi, da de kan bruge det som inspirationskilde og håndplukke eksempler, der har relevans for den
konkrete undervisningssituation. Ikke desto mindre understreger SP, at der er stor forskel på, hvilken
faggruppe undervisningen skal tilpasses, og at det derfor er helt centralt for hende at få gjort ”bæredygtig
udvikling” brancherelateret. De cases, som anvendes i undervisningen, skal være relevante for lige netop
denne faggruppes praksis. SP forklarer endvidere, at det er vigtigt for hende, at eleverne aktiveres og
5

Til spørgsmålet om, hvor meget CO2 forskellige fødevarer udleder, knytter der sig et oversigtsark over forskellige fødevarers CO2forbrug udarbejdet på baggrund af data fra Københavns Kommune, Center for Miljø (se bilag 1).

[15]

diskuterer, da de dermed får begrebet ind under huden og bliver i stand til at forklare sig over for andre om,
hvorfor det er nødvendigt at tænke i løsninger, der fremmer en bæredygtig udvikling.
”Det er meget centralt for mig, at eleverne får begreberne bragt i spil i undervisningen, så de kan
anvende dem, når de skal ud og forklare sig i praksis.” (SP).

Centralt tema for elevernes fremtidige praksis
Det er KL’s indtryk, at kompetencer, der relaterer sig til bæredygtig udvikling, i stigende grad bliver
efterspurgt på arbejdsmarkedet:
”Eleverne melder tilbage fra deres lærlingeforløb, at der er rigtig mange restauranter, der er begyndt
at sætte fokus på at få deres leverancer fra nærmiljøet, og mange er begyndt at tænke på sæsonens
råvarer.” (KL).
SP har ligeledes erfaret, at eleverne efterspørger praktikpladser, der har fokus på bæredygtig udvikling:
”Det er vigtigt for mange af eleverne, at de laver noget, de kan være stolte af at kunne stå inde for.
Derfor er flere og flere elever begyndt at efterspørge praktikpladser, hvor der er fokus på økologi og
bæredygtighed.” (SP).
SP fortæller, at eleverne ofte bliver overraskede over, hvor stor en andel af miljøbelastningen der kommer
fra fødevareproduktion, idet mange af dem tænker, at forurening og miljøbelastning alene vedrører flyrejser,
CO2-udslip fra biler osv. Derfor er det så meget desto vigtigere at sætte fokus på UBU inden for dette
fagområde.

3.3 ProjectZero: Vejen mod nullet
ProjectZero er et offentlig-privat partnerskab mellem Sønderborg Kommune og en række private
virksomheder. EUC Syd har sat energi, klima og bæredygtig udvikling på skolens dagsorden for at bidrage til
områdets målsætninger og udvikle skolens uddannelsesprogrammer. I partnerskabet er visionen, at
Sønderborgområdet skal være CO2-neutralt i 2029. Sammen med eksperter og erhvervsliv udarbejdes der
løsninger, som er med til at reducere mængden af CO2 i Sønderborgområdet. På den baggrund er der udviklet
”roadmaps” med milepæle, som skal realiseres inden udgangen af 2015 og 2020. Herefter skal der udvikles
roadmaps, som skal realiseres inden udgangen af 2025 og 2029. Et af de mange indsatsområder vedrører
læring, hvor målsætningen lyder således:
”Målet er, at skolerne kan være med til at hæve det faglige og holdningsmæssige niveau på
uddannelsen af såvel unge som erhvervsaktive, således at de både professionelt og som forbrugere
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kan anvende deres viden til gavn for et bæredygtigt miljø. Samtidig er målet at få flere uddannelser,
som er mere målrettet energi og bæredygtighed.” (ProjectZero, 2009).

ZERObolig
EUC Syd er partner i projektet ZERObolig, hvor en energivejleder har været på besøg hos private boligejere
og givet forslag til, hvilke tiltag der kunne gennemføres for at spare på energien (både el og varme) samtidig
med forbedret komfort. I alt har konsulenten besøgt 1.100 husstande, og 65 % af husstandene har valgt at
gå i gang med boligrenovering efterfølgende. Dermed er der skabt en efterspørgsel på de rette
energiløsninger ved boligrenovering, og flere jobs er skabt og fastholdt, især i byggebranchen.
Forudsætningen for, at husstandene kan få lavet forbedringer ved husene, er bl.a., at de i EUC Syd uddanner
flere håndværkere inden for energiområdet. I Sønderborgområdet har mere end halvdelen af alle
håndværksvirksomheder en uddannet energivejleder (Teknologisk Institut).
På baggrund af de positive erfaringer, der ligger i at sende en vejleder ud til private husstande, indgår EUC
Syd i dag i projekter, hvor man kan sende vejledere ud til private virksomheder, som undersøger, hvilke
muligheder der ligger i at reducere energiforbruget.

Praktikpladser og jobskabelse i at sætte fokus på bæredygtig udvikling
Hans Lehmann (HL), vicedirektør på EUC Syd, fremhævede på workshoppen ”Muligheder i arbejdet med
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i EUD-regi”, at uddannelserne kan fungere som en ”driver”, der kan
skabe en efterspørgsel på kompetencer inden for energi, klima og bæredygtige løsninger. Samtidig har de på
EUC Syd erfaret, at fokus på bæredygtig udvikling har en motiverende effekt på eleverne, fordi de får
konkrete oplevelser med, hvordan deres læring kan omsættes i praksis, i kraft af at der kan skabes
praktikpladser og jobmuligheder med relation til energibesparelse.
ProjectZero har særligt haft relevans for bygge-/anlægsområdet, hvor der er blevet skabt en lang række nye
arbejdspladser inden for det bæredygtige område. Ligeledes har det øgede fokus på CO2-reduktion medført,
at der er arbejde at få lokalt, når eleverne er færdige på erhvervsskolen.
”Uddannelse for Bæredygtig Udvikling handler ikke om ”gadgets”, for dem har vi allerede. Det
handler om, at vi skal ændre elevernes holdninger” (HL).
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Erhvervsskolereformen
På EUC Syd har de taget en beslutning om, at fra august 2015 skal bæredygtighed og innovation indgå i
samtlige fagretninger. HL mener, at det er den frihedsgrad, der opstår med den kommende EUD-reform. Der
er imidlertid meget stor forskel på, hvad det er, der skal lægges vægt på ved bæredygtig udvikling, da der er
en verden til forskel på, om man skal være murer eller frisør.
EUC Syd har ydermere indgået et samarbejde i projekt ZERObyg med UC Syd og Knowledge Lab fra SDU, hvor
de er i gang med at undersøge, hvad det er for nogle undervisnings- og læringsformer der skal til, for at de
kan lære håndværkere at arbejde med nye fagligheder ude på byggepladserne og arbejde sammen på tværs
af uddannelser. Alt dette sker ud fra et centralt fokus om at reducere CO2. Dette har medført, at de nu kan
lave projekter sammen med det norske Lavenergiprogrammet og skoler rundtom i hele verden, hvor fokus
er rettet mod bæredygtig udvikling.

Lærings- og kompetenceudvikling med relevans for vedvarende energi
De erhvervsrettede uddannelser i regi af ProjectZero-strategien fokuserer på lærings- og
kompetenceudvikling med relevans for følgende vedvarende energiformer (ProjectZero, 2009):


Geotermi



Solvarme



Varmepumper



Biomasse, herunder bioethanol



Biogas



Vind



Solceller



Bølgeenergi

EUC Syd har i dag landets højeste koncentration af energivejledere. Projektet startede i Sønderborg,
men er nu ved at sprede sig til de omkringliggende kommuner (Vejen og Haderslev).

[18]

4.0 Workshop
D. 02.09.14 afholdte Friluftsrådet en workshop under titlen ”Muligheder i arbejdet med Uddannelse for
Bæredygtig Udvikling i EUD-regi”6. Workshopdeltagerne bestod af en bred sammensætning af faglærere,
konsulenter og en enkelt vicedirektør fra erhvervsskoleområdet. Workshoppen var inddelt i to dele. Første
del tog udgangspunkt i workshopsdeltagerne erfaringer med at arbejde med Uddannelse for Bæredygtig
Udvikling på EUD. Anden del af workshoppen tog udgangspunkt i spørgsmålsark udarbejdet af Friluftsrådet7.
Spørgsmålsarkene lagde op til, at deltagerne skulle diskutere, hvordan vi fremadrettet kan udvikle et
koncept, der kan løfte arbejdet med UBU på erhvervsuddannelserne. Spørgsmålene var struktureret omkring
de tidligere omtalte kategorier fra det eksisterende GFGS-koncept rettet mod grund- og gymnasieskoler. Det
blev gentagne gange påpeget, at kategorierne ikke nødvendigvis skal være de samme på EUD-området, men
at det vigtigste i udviklingen af et UBU-koncept rettet mod EUD er, at det skal løfte UBU på erhvervsskolerne,
og være en hjælp for faglærere såvel som uddannelsesledere.
Derudover diskuterede workshopdeltagerne afslutningsvis, hvilke muligheder der ligger i at udvikle et
innovationsmaraton/sammenhængende undervisningsforløb med fokus på bæredygtig innovation.
Baggrunden er, at der i EUD-reformen lægges vægt på, at eleverne udvikler kompetencer inden for
innovation. Derfor ønskede vi at undersøge om CSI fremadrettet kan blive en integreret del af UBUkonceptet. Ift., hvilke kompetencer, eleverne skal tilegne sig på grundforløbet står der bl.a. følgende i EUDreformen:
Gennem konkrete arbejdsopgaver inden for en fagretning sættes fokus på elevernes forståelse
af fx produktivitet, produktudvikling og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.
Eleverne lærer faglig dokumentation, faglig kommunikation, innovation, metodelære,
arbejdsplanlægning og samarbejde (Undervisningsministeriet, 2014)

4.1 Anbefalinger på baggrund af workshopdeltagernes besvarelser
Nedenfor fremgår workshopdeltagernes anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på EUD. Der er tale om en sammenskrivning af anbefalinger fra
gruppearbejdet.

6
7

Af bilag 2 fremgår dagsorden og deltagerlisten fra workshoppen
Se bilag 3 for eksempler på spørgsmål
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4.1.1 Elevmedbestemmelse og demokrati
På baggrund af drøftelser om miljørådet så workshopdeltagerne en udfordring i at oprette et miljøråd, hvor
eleverne skal deltage aktivt inden for den nuværende struktur på erhvervsskolerne, fordi eleverne kun
opholder sig på skolen korte perioder ad gangen. Ikke desto mindre påpegede flere af deltagerne, at der med
den nye erhvervsskolereform lå et potentiale i at etablere et miljøråd på grundforløbet, da eleverne (under
25 år) fremover skal opholde sig på skolen i hele 40 uger. Fordelen ved at etablere et miljøråd på
grundforløbet er, at det dermed bliver muligt at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem de enkelte
møder. Ulempen ved at placere et miljøråd på denne del af uddannelsen er, at elevernes faglige indsigt ikke
er særlig stor sammenlignet med de elever, der går på hovedforløbet, hvorfor de projekter som miljørådet
kan iværksætte ikke får den samme tyngde som, hvis miljørådet lå senere i uddannelsen. Ligeledes blev det
påpeget, at sandsynligheden for, at eleverne vil tage erfaringerne med ud i virksomhederne efter endt
uddannelse

er

større,

hvis

de

har

arbejdet

med

UBU

i

slutningen

af

uddannelsen.

Som alternativ til at placere miljørådet på grundforløbet, så blev det foreslået, at miljørådet kunne bestå af
elever fra EUX og HTX, da disse elever opholder sig på skolen længere tid ad gangen.
Derudover blev det fremhævet, at der ligger en udfordring i at oprette et miljøråd, fordi eleverne på flere
erhvervsskoler rent geografisk befinder sig forskellige steder på hhv. grund- og hovedforløb.
Det blev endvidere foreslået, at praktikværterne kan indgå i miljørådet, da dette vil skabe sammenhæng
mellem praktik og skoleophold, og derudover vil det være lettere at integrere rigtige cases fra erhvervslivet
i undervisningen.

4.1.2 Handle i en bæredygtig retning
Under temaet ”Gør en indsats” gjorde workshopdeltagerne opmærksom på, at der allerede eksisterer en del
eksempler på, hvordan eleverne skal gøre en aktiv indsats ift. arbejdet med bæredygtig udvikling. Her er et
lille udpluk:


På Mercantec har de en skraldedag, hvor eleverne laver mad fra kasserede madvarer fra de lokale
dagligvarebutikker.



På Jordbrugets Uddannelsescenter Århus laver eleverne skovrejsning, for at sætte fokus på
beskyttelse af grundvandet.



På EUD Syd redesigner skræddereleverne brugt tøj, hvorved tøjet får nyt liv i stedet for at blive
kasseret.

Ikke desto mindre så flere af deltagerne et potentiale i, at der bliver udarbejdet et idékatalog med forslag til,
hvordan der yderligere kunne arbejdes med dette emne.
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4.1.3 Medborgerskab og anerkendelse
Under drøftelserne af temaet ”Informer og involver” påpegede deltagerne på workshoppen, at eleverne i
dag deltager i en lang række af udadrettede aktiviteter, konkurrencer og events, hvor de skal bringe deres
faglighed i spil ved at kommunikere omkring, hvad de laver, og hvorfor de laver det. Derfor ligger der et stort
potentiale i at indtænke den bæredygtige dimension i events, messer og konkurrencer, som eleverne på EUD
deltager i.
Derudover blev det anbefalet, at eleverne kan anvende de eksisterende elektroniske kanaler, som de allerede
gør brug af (Facebook, Youtube, Instagram m.m.), når de skal videreformidle deres erfaringer med UBU.

4.1.4 Ud af skolen
Workshopdeltagernes forslag til, hvilke aktiviteter det vil være muligt at lave uden for skolen, gik bl.a. på, at
det er muligt at besøge virksomheder og producenter med forskellige tilgange til eksempelvis
energiproduktion og økologi. Eleverne vil dermed være nødt til at forholde sig til forskellige
produktionsforhold og reflektere over hvilke de finder mest hensigtsmæssige at producere under ud fra en
betragtning om at skabe bæredygtig udvikling.

4.1.5 Undersøgelser
Ift. at foretage undersøgelser, så gav workshopdeltagerne udtryk for, at eleverne kan foretage mindre
undersøgelser på skolen, på virksomhedsbesøg eller i praktikken. Undersøgelser kunne muligvis anvendes til
at lave en stærkere kobling mellem, hvad eleverne lærer på skolen, og hvad de laver, når de er i praktik. Dog
blev der gjort opmærksom på, at når eleverne er i et praktikforløb, så er det ofte mesteren, der sætter
dagsordenen for, hvad der skal laves. Derfor kan der ligge en udfordring i at stille krav om, at eleverne skal
lave undersøgelser i praktikperioden.
Større undersøgelser er primært forbeholdt eleverne på HTX og EUX, da de opholder sig på skolen længere
tid ad gangen. På Hotel og Restaurantskolen i Valby har nogle af EUX-eleverne eksempelvis udarbejdet en
madspildsanalyse for hele skolen.
Faget teknologi på HTX er oplagt at benytte til at lave undersøgelser relateret til bæredygtig udvikling, idet
faget beskæftiger sig med sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige
problemstillinger.

4.1.6 Bæredygtig innovation
Workshopdeltagerne var positivt stemte over for, at bæredygtig innovation kunne indgå i et fremtidigt UBUkoncept. Der blev gjort opmærksom på, at der ligger et særligt potentiale i at indtænke bæredygtig
innovation i nogen af de mange konkurrencer, der eksisterer på EUD-området. Her kan dokumentation af
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processen frem imod løsningen af et problem relateret til bæredygtig udvikling indgå i den endelige
bedømmelse.
Det er fint muligt at afholde et projektforløb på grundforløbet à eksempelvis en uges varighed, hvor
omdrejningspunktet er bæredygtig innovation. Eleverne på grundforløbet vil kunne dokumentere
arbejdsproces i form billedmedier, videoklip etc. Imidlertid blev det på workshoppen påpeget, at der ligger
et paradoks i, at innovation typisk får meget opmærksomhed på grundforløbet, mens elevernes faglige
kundskaber og færdigheder er væsentlig højere på hovedforløbet. Derfor ligger der et uudnyttet potentiale i
at udvikle et koncept, der retter sig imod hovedforløbet. Dog ligger der en begrænsning i, at eleverne kun
har begrænset med tid til at arbejde med aktiviteter, der ikke retter sig direkte imod svendeprøven på
hovedforløbet.
Det blev forslået på workshoppen, at det evt. kunne være en mulighed at indgå et samarbejde med Young
Enterprise, da de har stor erfaring med at arbejde med innovation på de gymnasiale uddannelser.

4.1.7 Generelle betragtninger ift. udvikling af et UBU-koncept
Foruden besvarelserne, der direkte knytter an til spørgsmålsarkene udarbejdet af Friluftsrådet, så kom
workshopdeltagerne også med en række generelle betragtninger, som er væsentlige at medtænke, når der
fremadrettet skal udvikles et UBU-koncept til erhvervsuddannelserne. Anbefalingerne er opsummeret
nedenfor:


Det er afgørende, at de undervisningsmaterialer der udvikles af Friluftsrådet målrettes de forskellige
fagretninger
o

Derfor vil det være nødvendigt, at udviklingen af undervisningsmaterialer sker i et tæt
samarbejde mellem faglærere/udviklingsmedarbejdere fra de enkelte fagretninger og
Friluftsrådet



Der ligger et stort potentiale i at involvere det lokale erhvervsliv i arbejdet med UBU, da der dermed:
o

Skabes jobs og vækst i lokalområdet

o

Arbejdes med lokale problemstillinger

o

Vil styrke skolens business case

4.1.8 Andre muligheder og perspektiver i arbejdet med UBU
Nedenfor gengives idéer fra workshopdeltagerne, som ikke direkte passer ind ift. de opstillede kategorier,
men alligevel kan have relevans for arbejdet med UBU på erhvervsskolerne.


En idé i at lave en gradueringsordning ift., hvor langt de enkelte uddannelser er i arbejdet med UBU
(en sådan ordning kunne bestå af et guld, sølv og bronchemærkning)
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Muligt at udvikle et Grønt Flag Grøn Praktikplads, hvor praktikpladserne forpligter sig på at have X
antal fokuspunkter relateret til UBU
o

Det blev dog påpeget, at det i forvejen er vanskeligt at finde praktikpladser, hvorfor flere
krav muligvis vil få nogle virksomheder til at være forbeholdne over for at tage en lærling i
praktik



Uddannelsesinstitutionerne skal forpligte sig til at opstille milepæle, der relaterer sig til UBU



Bæredygtighedsvinklen skal være synlig i skolens overordnede strategi, samt underliggende
strategier for de enkelte afdelinger.



Definition af bæredygtighed skal arbejdes ind i de forskellige fagretninger



Skolerne skal forpligte sig på, at X antal valgfag har en grøn profil

4.1.9. Opsummering af tilkendegivelser og anbefalinger
Nedenfor vil tilkendegivelser og anbefalinger fra workshoppen blive gengivet i punktform.
Tilkendegivelser


Med EUD-reformen ligger der et nyt potentiale i at inddrage eleverne aktivt i beslutninger og
handlinger, så som et miljøråd på skolen, fordi eleverne på grundforløbet opholder sig længere tid
på skolen ad gangen
o



Et miljøråd kunne alternativt bestå af elever fra EUX og HTX

Der ligger en udfordring i at inddrage eleverne i rådsarbejde, fordi eleverne på mange erhvervsskoler
rent geografisk befinder sig forskellige steder



Større undersøgelser er primært forbeholdt eleverne på HTX og EUX

Anbefalinger


Det er afgørende, at de undervisningsmaterialer der udvikles målrettes de forskellige fagretninger.
Derfor må udvikling af undervisningsmaterialer foregå i tæt samarbejde med faglærere og
udviklingskonsulenter med tilknytning til EUD



Praktikværterne kan indgå i miljørådet, da dette vil skabe sammenhæng mellem praktik og
skoleophold



Udarbejdelse af idébank med projekter, besøg og oplæg, der kunne være interessante at bringe i spil
ift. UBU-relaterede aktiviteter ud af huset
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Aktiviteter ud af huset kan med fordel bestå i at besøge virksomheder og producenter med forskellige
holdninger/tilgange til bæredygtig produktion



Den bæredygtige dimension kan medtænkes i events, messer og konkurrencer, som eleverne på EUD
allerede deltager i



Der ligger et uudnyttet potentiale i at udvikle et undervisningsforløb med fokus på bæredygtig
innovation, der retter sig imod hovedforløbet



Undersøgelser kan bidrage til at lave en stærkere kobling mellem praktik og skoleforløb



Eleverne kan foretage mindre undersøgelser på skolen, på virksomhedsbesøg eller i praktikken.



Bæredygtig innovation kan indgå som led i konkurrencer.
o



Dokumentation af processen frem imod løsningen kan indgå i den samlede bedømmelse.

Eleverne kan anvende de eksisterende elektroniske kanaler, som de allerede gør brug af, når de skal
videreformidle deres erfaringer med UBU

5.0 Afrunding
Som det fremgår af nærværende rapport, så arbejdes der i dag aktivt med UBU på mange af
erhvervsuddannelserne rundt om i landet. Derudover peger flere af deltagerne fra Friluftsrådets afholdte
workshop på, at der i EUD-reformen er vide rammer for, at hver enkelt uddannelsesinstitution fremover kan
vælge at tone de faglige retninger, så arbejdet med UBU får en endnu mere vægtig og eksplicit rolle. Ligeledes
opstår der med EUD-reformen nogle nye muligheder for at arbejde med længerevarende UBU-forløb og
miljøråd på erhvervsskolernes grundforløb, idet eleverne (under 25 år) opholder sig på skolen længere tid ad
gangen.
Erhvervsskolerne adskiller sig imidlertid fra grund- og gymnasieskolerne ved, at eleverne overordnet set
tilbringer en stor del af deres tid i praktikforløb. Derfor ligger der en oplagt mulighed i, at et kommende UBUkoncept rettet mod erhvervsuddannelserne indtænker, hvordan forholdet mellem skole- og praktikforløb
kan styrkes gennem arbejdet med UBU. Dermed sikres det, at de cases, som eleverne arbejder ud fra, tager
afsæt i virkelige problemstillinger og dilemmaer, hvorfor det bliver muligt for eleverne at gøre sig konkrete
erfaringer med, hvilke løsninger der er mest hensigtsmæssige at vælge. Endvidere kan en lokal forankring af
UBU-konceptet bidrage til at skabe praktikpladser og vækst i nærmiljøet.
Derudover er det vigtigt, at der tages højde for, at der eksisterer 106 forskellige erhvervsuddannelser, hvorfor
det ikke er muligt at udvikle ét fælles koncept centralt i Friluftsrådet, men derimod må fagrette konceptet i
tæt samarbejde med relevante fagpersoner fra EUD-området, så det har relevans for hver enkel uddannelse.
Der er ingen tvivl om, at udviklingen af et UBU-koncept, der retter sig mod erhvervsuddannelserne kræver
mange ressourcer, og må involvere relevante fagpersoner med indgående kendskab til EUD-området. Ikke
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desto mindre har rapporten gjort opmærksom på, at virksomhederne efterspørger faglærte med
kompetencer, der relaterer sig til bæredygtig udvikling. Derudover har rapporten vist, at der allerede i dag
foreligger mange interessante eksempler på, hvordan der arbejdes med UBU på erhvervsskolerne i dag, samt
at der ligger et stort potentiale i at udvikle et UBU-koncept målrettet EUD-området.
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7.0 Appendiks
Bilag 1
Tekst og billede er hentet fra EUC Sjællands hjemmeside (Hansen, 2011):
Mal med lysreflekterende maling, og spar penge!
Det er bl.a. noget af det, 21-årige Anna Breum har lært ved at arbejde med
bæredygtighed under sin uddannelse til bygningsmaler.

Tekst og foto: Tina Friis Hansen
Der kan være mange penge at spare på elregningen, hvis man maler med den rigtige
slags maling. Det har bygningsmalerelev på EUC Sjælland Anna Breum, 21, fundet
ud af i løbet af de sidste par uger. På hendes skole har der været et projekt om
bæredygtighed, og her har Anna sammen med sine klassekammerater undersøgt,
hvilke typer maling der findes på markedet, hvis man ønsker at tænke på miljøet, inden man svinger
malerpenslen.
– Man kan købe en speciel lysreflekterende maling, hvor man sparer mellem 20 og 30 pct. på elregningen,
og

det

er

jo

både

i

pengepungens

og

miljøets

interesse,

siger

Anna

Breum.

Hun tilføjer, at malingen faktisk ikke er så meget dyrere, end når man køber 10 liter almindelig maling.
– Den lysreflekterende maling koster 1.400 kr. for 10 liter. Pengene bliver hurtigt tjent ind på elregningen,
siger Anna Breum.
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Bilag 2
Fælles overblik over proces og mål på HRS
På HRS har de lavet nulpunktsmålinger af, hvor meget økologi der indgik i undervisningsaktiviteterne, hvor
stor en andel af økologi der indgik i produktionen, og hvor meget madspild der var på skolen. Herefter har
de opstillet en række målsætninger, som de ønsker at indfri. Dermed bliver det synliggjort over for hele
skolen, hvad målsætningen er, hvilket skaber et fælles overblik over proces og mål. På skolen har de en
målsætning om, at 60 % af de råvarer, de arbejder med i undervisningsaktiviteterne, skal være økologiske,
og at 75 % af de råvarer, der anvendes i kantinen, skal være økologiske.

Ovenfor fremgår en PowerPoint-slide fra MTR’s oplæg under Friluftsrådets workshop. Billedet stammer fra
HRS’s kantine, hvor der er ophængt barometre, som visuelt illustrerer, hvor langt de er nået med hensyn til
deres overordnede målsætning.
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Bilag 3
Oversigtsark over forskellige fødevarers CO2-udslip fra undervisningsmaterialet ”Bæredygtighed &
økologi”.
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Bilag 4
Program for workshoppen ”Muligheder i arbejdet med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i EUD-regi”
Friluftsrådet har gennem flere år arbejdet med Grønt Flag Grøn Skole (GFGS). GFGS er et
miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling, som bidrager med at give grund- og gymnasieskoler en
synlig grøn profil, og det er undervisning, som gør en forskel. Undervisningsministeriet har nyligt bevilget
Friluftsrådet økonomiske ressourcer til, at vi fremadrettet skal udvikle et koncept, der løfter Uddannelse for
Bæredygtig Udvikling (UBU) på de erhvervsrettede uddannelser. Dette koncept kan muligvis blive til Grønt
Flag Grøn Erhvervsuddannelse. For at kvalificere konceptet har vi brug for jeres hjælp. Dels vil vi gerne have
information om, hvordan I på nuværende tidspunkt arbejder med UBU på EUD, og dels vil vi gerne have
indspark til, hvordan konceptet kan tilpasses EUD.
Programmet for workshoppen er følgende:


Kl. 10.15-10.45: Velkomst og introduktion til workshoppen v/ Lasse S. Winther



Kl. 10.45-11.20: Oplæg v/ Flemming Nielsen, uddannelsesleder v. Jordbrugets UddannelsesCenter
Århus



Kl. 11.20-11.40: Oplæg om Hotel- og Restaurantskolens nye vision om mere sundhed, økologi og
bæredygtighed i hverdagen v/ Mette Toftegaard Rasmussen, specialkonsulent v. Hotel- og
Restaurantskolen



Kl. 11.40-12.00: Oplæg om ”uddannelse som driver” i en forandringsproces v/ Hans Lehmann,
vicedirektør på EUC Syd



Kl. 12.00-12.40: Frokost



Kl. 12.40-12.50: Introduktion til gruppearbejdet v/ Lasse S. Winther



Kl. 12.50-14.00: Hvordan skal Grønt Flag Grøn Erhvervsskole-konceptet se ud, så det understøtter
erhvervsskolernes behov? Diskussion af spørgsmål i grupper



Kl. 14.00-14.25: Fremlæggelse og diskussion i plenum



Kl. 14.25-14.40: Kaffepause



Kl. 14.40-14.50: Introduktion til gruppearbejdet v/ Lasse S. Winther



Kl. 14.50-15.20: Hvordan kan vi udvikle et innovationsmaraton med fokus på ”bæredygtig
innovation”? Diskussion af spørgsmål i grupper



Kl. 15.20-15.40: Fremlæggelse og diskussion i plenum



Kl. 15.40-16.00: Afrunding v/ Lasse S. Winther
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Tid: Workshoppen vil finde sted d. 2.9.2014 kl. 10-16.
Sted: Vi mødes i kantinen på EUC Syd, Christen Kolds Vej 20, 6100 Haderslev.
Andet: Vi står for afholdelse af forplejning under workshoppen.

Vi glæder os til at se jer.
Mvh. Lasse Søndergaard Winther

Mail: law@friluftsraadet.dk, tlf.: 31 50 20 12/24 61 35 11
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Deltagerliste til workshoppen ”Muligheder i arbejdet med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i EUDregi”
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t Flag Grøn Skole

Bilag 5
Eksempler på spørgsmålsark fra workshoppen
Miljøråd
1. Status


Hvilke fora eksisterer der i dag, hvor eleverne har indflydelse på skolen? Eksisterer der fora,
hvor eleverne særligt beskæftiger sig med emner relateret til bæredygtig udvikling?

2. Utopia


Hvordan ville I ønske jer, at eleverne kunne medvirke til at træffe beslutninger, der vedrører
hele skolens arbejde med miljø og bæredygtighed?

3. Realisering


Hvad skal der konkret til, for at der kan laves en kobling mellem, hvordan der arbejdes i
dag, og hvordan utopia kan realiseres (medtænk gerne, hvad Friluftsrådet kan gøre for at
understøtte realiseringen)?

Gør en indsats
1. Status


Hvordan arbejdes der i dag med at styrke elevernes handlekompetence8? Laves der
øvelser/projekter, hvor eleverne skal handle på baggrund af aktuelle problemstillinger
vedrørende miljø- og bæredygtighed (eksempelvis på skolen, i lokalsamfundet eller i
hjemmet)?

2. Utopia


Hvordan ville I ønske jer, at rammerne så ud for en undervisning, hvor eleverne skulle
igangsætte handlinger på baggrund af aktuelle problemstillinger?

3. Realisering



Hvad skal der konkret til, for at der kan laves en kobling mellem, hvordan der arbejdes i
dag, og hvordan drømmescenariet kan realiseres (medtænk gerne, hvad Friluftsrådet kan
gøre for at understøtte realiseringen)?

8

Ifølge forfatterne til bogen ”Handlekompetence, interessekonflikter og miljøundervisning” kan handlekompetence overordnet
defineres på følgende vis:
”… Udfordringen om at skabe grundlag for, at eleverne kan udvikle en langsigtet evne og vilje til at tage kritisk del i demokratiske
processer vedrørende menneskets konfliktfyldte forhold til naturgrundlaget.” (Breiting, Hedegaard, Mogensen, Nielsen og Schnack,
1999, s. 42).
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