Til institutioner med gymnasiale uddannelser att. rektor/direktør

Invitation til
udviklingsdage om bæredygtighed
– dyrk handlekraft sammen
Børne- og Undervisningsministeriets gymnasiale læringskonsulenter inviterer til to udviklingsdage
for elever, lærere, ledere og teknisk administrativt personale, så jeres gymnasium kan tage næste
nærmeste skridt i arbejdet med bæredygtighed. I får støtte til at udvikle en bæredygtighedsindsats,
der har fokus på elevernes handlekompetencer og er tilpasset jeres gymnasiums kontekst. Vi tilbyder
innovativ procesfacilitering, vidensoplæg, praksisinspiration og sparring på tværs af gymnasier.

• Den 15. september 2022, kl. 10.00-18.00
Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, Nyborg,
med efterfølgende aftensmad.
• Den 13. april 2023, kl. 09.00-12.00 virtuelt på Zoom.

Forskningen fremhæver to elementer som centrale i arbejdet med bæredygtighed:
1.

Træning af elevers handlekompetencer.

2.

Helskoleindsatser, som involverer flere dele af gymnasieorganisationen, eksempelvis bygningsdrift, fagundervisning og elevforeninger.

Formålet med den første udviklingsdag er derfor, at hvert gymnasium udvikler eller videreudvikler en indsats, der
involverer flere dele af organisationen og har fokus på at styrke elevernes handlekompetencer. Det vil ske gennem en
blanding af idegenerering, inspirationsoplæg, ideudveksling samt udvælgelse og planlægning af en indsats. Deltagernes udviklingsarbejde vil blive understøttet af blandt andre Jonas Andreasen Lysgaard, PhD, lektor, DPU, Aarhus
Universitet, samt flere repræsentanter for organisationer, foreninger og lignende, der arbejder med bæredygtighed.
På den anden udviklingsdag præsenterer og evaluerer deltagerne erfaringerne med deres indsatsarbejde og taler om
deres næste nærmeste skridt.
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Deltagere på udviklingsdagene skal gerne repræsentere alle de relevante niveauer af gymnasieorganisationen, for at
understøtte helskoletanken og træningen af elevernes handlekompetencer. Derfor forventes det, at hver skole
tilmelder både elever, lærere, ledelse og teknisk administrativt personale (max 7 deltagere).

Udviklingsdagene er tilrettelagt, så den både er målrettet gymnasier, der er langt i arbejdet med bæredygtighed, og
gymnasier for hvem bæredygtighedsarbejdet i et organisatorisk perspektiv, stadigt er forholdsvis nyt.

Forberedelsesmateriale, som skal kvalificere arbejdet, vil blive sendt til deltagerne inden den første udviklingsdag.

Tilmelding til udviklingsdagene skal ske via dette link:
https://www.conferencemanager.dk/c6c9f7f462cb4c838a8e4789dd2b4111

Pris for deltagelse i de to udviklingsdage er 400 kr. per deltager.
Hvis du har spørgsmål til udviklingsdagene, kan du skrive til læringskonsulent Søren Sejer Lohse-Hansen på e-mail:
soren.sejer@stukuvm.dk.
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