
 
 

 

 
 

Miljøråd – hvordan oprettes det, og hvad er opgaverne? 
(v/ seminarielektor Lisbeth Bering) 

 
 

 
På billedet ses medlemmer af Zahles Miljøråd med rådets LOGO 

 
Hvorfor? 
Da Friluftsrådet i 2009/2010 gav Læreruddannelsen Zahle mulighed for at medvirke ved udvikling 
af en udgave af Grønt Flag Grøn Skole (GFGS) til læreruddannelserne, sagde vi på Zahle ”ja tak” til 
at deltage. 
Miljøundervisning/UBU er vigtigt og spændende, og alle uddannelser i Danmark er forpligtet til at 
arbejde med det. 
Ét af kravene i Grønt Flag Grøn Læreruddannelse (GFGL) er, at der skal oprettes et miljøråd på 
institutionen.  Miljørådet på Zahle har da også vist sig at være vigtigt og helt essentielt for arbejdet 
med projektet GFGL på uddannelsen. Miljøundervisning/UBU blev i starten af mange opfattet som 
naturfagenes område, og Miljørådet har derfor arbejdet for at ændre denne opfattelse i retning af 
en langt bredere opfattelse, hvor begreber som handlekompetence, interessemodsætninger, 
demokrati og medborgerskab er i fokus, og hvor alle fag på uddannelsen kan deltage.  
 
Hvordan? 
I første omgang fandt vi medlemmer til Miljørådet ved at spørge studerende, undervisere, TAPere 
og ledelse, som kunne tænkes at være interesserede, om de ville deltage. Miljørådet blev nedsat 
med deltagelse fra alle disse grupper. 
Hvis projektet skal implementeres bredt på uddannelsen, er det vigtigt at alle disse grupper er 
involverede i arbejdet, og er repræsenterede i Miljørådet. Desuden er det vigtigt at ledelsen 
bakker op om projektet.  
De første møder i Miljørådet gik med at udvikle et kommissorium for rådets arbejde og komme 
med idéer til fokusområder (handleplan) og visioner for arbejdet. Kommissoriet ændres løbende 
ved studieårets start, og ser i studieåret 2011/2012 sådan ud: 
 



 
 

 

”Der oprettes et miljøråd på Læreruddannelsen Zahle i forbindelse med deltagelse i projektet Grønt 
Flag Grøn Læreruddannelse (GFGL)i samarbejde med Friluftsrådet fra studieåret 2009/2010. 

 
Formålet med arbejdet i miljørådet er at igangsætte og støtte projekter, der sætter fokus på 

Undervisning for Bæredygtig Udvikling (UBU) internt på Læreruddannelsen Zahle samt i forbindelse 
med de studerendes videre arbejde med miljøundervisning i folkeskolen ud fra et overordnet mål 
om udvikling af handlekompetence hos både undervisere, studerende og elever i skolen. Desuden 

er målet at arbejdet med disse projekter bidrager til at Læreruddannelsen Zahle erhverver Det 
Grønne Flag for Læreruddannelsen. 

 
Medlemmer i miljørådet: 

3-6 studerende, hvor mindst én studerende repræsenterer DSR – og de øvrige rekrutteres via 
holdrepræsentanter ved studieårets start eller via tilkendegivelse af interesse. Det tilstræbes at 

medlemmerne er spredt på uddannelsens årgange. 
2-3 undervisere som vælges af Undervisernes Råd ved studieårets start. 

2-3 TAP-medarbejdere som vælges af TAP ved studieårets start. 
1 repræsentant for ledelsen, som udpeges af ledelsen ved studieårets start. 
Ved studieårets første møde vælger miljørådet en formand og en sekretær. 

Miljørådets formand indkalder til møde (1-(2)) pr. semester) og udsender dagsorden i samarbejde 
med ledelsens repræsentant.  

 
Arbejdsopgaver: 

 Miljørådet indsamler ideer til fokusområder for arbejdet med Grønt Flag Grøn 
Læreruddannelse, og beslutter hvilke fokusområder, der arbejdes med i det enkelte 
studieår. 

 Miljørådet sørger for udarbejdelse af miljøhandleplan og miljøordensregler i forhold til 
studieårets arbejde med Grønt Flag Grøn Læreruddannelse, og koordinerer arbejdet med 
studieårets fokusområder, så Læreruddannelsen Zahle kan synliggøre og dokumentere 
arbejdet med miljøundervisning på uddannelsesinstitutionen. 

 Miljørådet er initiativtager til aktiviteter i forbindelse med rådets arbejde. 

 Miljørådet foretager en evaluering af årets indsats. 

 
Herefter har Miljørådet arbejdet udfra dette kommissorium. Specielt har synliggørelsen og 
koordineringen været i fokus de første år. Miljørådet har fx deltaget på mange møder i andre råd 
på Zahle, på pædagogiske dage og ved arrangementer for studerende m.m. for at fortælle om 
miljøundervisning/UBU i bred forstand og for at inspirere og opfordre til deltagelse i projektet. Det 
har været et sejt arbejde de første år, men i studieåret 2011/2012 har det fx betydet at hele 1. 
årgang har arbejdet med begrebet ”bæredygtighed” på en studiedag, og hele 3. årgang har 
arbejdet med tværfagligt projekt i to uger med samme overskrift. Vi har lagt vægt på at inspirere 
og opfordre, og at projekterne helst skal komme ”nedefra” fra alle dele af læreruddannelsen. 



 
 

 

 
Hvad er opgaverne? 
Miljørådet har som udgangspunkt opgaver, som overordnet er beskrevet i kommissoriet. Mere 
konkret har der på Zahle fx været tale om at: 

 Fortælle om GFGL og opfordre til deltagelse i projektet ved møder i Lærerråd, Råd for 
forskellige årgange på uddannelsen, pædagogiske dage for undervisere, DSR, 
holdrepræsentantmøder, fælles arrangementer, introdage ved studiestart m.m. 

 Opsamle og implementere ideer fra undervisere, studerende og TAPere.  
Fx er studerende kommet med forslag om at holde ”Økologisk fredagsbar” samt servere 
helstegt økologisk pattegris – kombineret med diskussioner om dyrevelfærd og miljø.  

 Indsamle oplysninger om hold og gruppers arbejde med GFGL til inspiration for andre – og 
til dokumentation.  
Fx har studerende fra NT hold udarbejdet miljøundervisningsforløb, og afprøvet dem i 
praktikken, og en gruppe studerende fra 3. årgang har i et tværfagligt projekt udarbejdet 
en hel læseplan for det fiktive fag ”Bæredygtighed”. Eksemplerne kan ses i Zahles rapport til 
Friluftsrådet for 2011/2012. 

 Udarbejde handleplan og visioner for studieårets arbejde med GFGL på hold og i 
tværfaglige sammenhænge. 

 Udskrive konkurrence om LOGO for projektet på Zahle 
 Modtage LOGO forslag og kåre vinderen  

(som ses på billedet øverst) 
 Planlægge og gennemføre dagen med flaghejsning på Zahle – og hejse flaget. 
 Planlægge eventdag på Zahle.  

Her har studerende fx foreslået en workshop med fremstilling af genbrugssmykker, og en 
workshop hvor alle kan lære at indscanne artikler uden sorte kanter, så der kan spares på 
printfarve.  

 Skrive rapport til Friluftsrådet om Zahles arbejde med projektet. 
 m.m. 

 
 

 
Medlemmer af Miljørådet på Zahle hejser det grønne flag i august 2010 

 
 


