
Om bæredygtighed og samskabelse





Hvad er bæredygtighed 
og grøn omstilling?

”En udvikling hvor opfyldelsen af de nulevendes 
generationer behov ikke sker på bekostning af 
fremtiden generationers muligheder for at 
opfylde deres behov”.
Def. Brundtland-rapporten 1987

Grøn omstilling handler om overgangen fra 
”sort” økonomi baseret på kul, gas og olie til 
”grøn” økonomi – baseret sol, vind og vand.



Verdensmål

• 1995 – Verdensmålene 2030 

– En bæredygtig verden - ingen sult og fattigdom, 
ligeværd mellem mennesker, klima og natur i 
trivsel

– Grøn omstilling – men også demokrati, sociale 
forhold, økonomi, uddannelse, sundhed, 
ligestilling



Aftenskolen ER bæredygtighed
• Vi arbejder for at give mennesker kompetencer til at tage vare på eget liv, 

og til at engagere sig i demokratiet og i fællesskaber

• Vi er en del af en bevægelse, der i fællesskab har fundet løsninger på 
tidens udfordringer: 
– Dannelse og uddannelse af bønder
– Indkøbsfællesskaber til gavn for både producenter og forbrugere
– Værn mod nazismen og det udemokratiske 
– Sprogundervisning af nytilkomne udlændinge
– Opkvalificering af voksne indenfor dansk, matematik etc. 
– Et alternativt skoletilbud til unge med udfordringer
– Folkesundhed, husholdning, ensomhed//fællesskab, kultur, livsglæde 

etc. 
– Bæredygtighed 



Nye løsninger på tidens udfordringer





https://lof.dk/baeredygtighed

https://lof.dk/baeredygtighed


PLENUM

Hvilke  erfaringer/idéer har I til at få LOF til at 
bidrage til aktiviteter med bæredygtighed som 
tema?



Hvordan griber vi bæredygtige indsatser an?

• Afklar i jeres bestyrelse hvilke konkrete 
bæredygtige tiltag I gerne vil sætte  gang.

• Undersøg hvilke samarbejdspartnere som 
kunne indgå.

• Find nogle unikke steder at afholde 
arrangementer.

• Kontakt til relevante oplægsholdere. Husk at 
inddrage samarbejdspartnere.

• Læg et budget for jeres indsats – måske der 
skal søges nogle puljemidler.



Eksempler på konkrete tiltag



Vendsyssel som eksempler



Nyt LOF koncept
http://bag-om-smagen.dk/





29. September (uge 39)



Konkrete eksempler fra andre 
aftenskoler

• Recycle - vær kreativ – genbrug

– Lær at skabe nyt af det gamle og få inspiration
• 3 torsdage i november kan du få kreativt input fra designer NN til dine helt egne 

kreationer, baseret på genbrug af tøj, der trænger til en renæssance.

• Vi mødes og syr fantastiske skjorter eller skjortekjoler, tasker med udgangspunkt i 
korstingsbroderi og gulvtæpper af gamle dynebetræk. Vi finder materialerne i egne 
klædeskabe eller i genbrugsbutikkerne og skaber noget spændende.

• - afholdt af Kursustrappen, Frederiksberg, november 2021



Endnu et eksempel:

Bær Dig Dygtigt Ad - kursusforløb for familier og alle andre der vil leve mere bæredygtigt

• Fem torsdage i november inviteres familier og alle andre til et kursus, hvor vi sætter fokus på at leve og 

handle bæredygtigt.

• Voksne deltagere kan gratis tage en ung de kender med (fra 12 år).

• Bæredygtighed fylder meget i medierne og i samfundsdebatten, men hvordan gør man egentlig? 

• Emner: 

– Intro: erfaringsdeling, klimahjul, handlemuligheder for individ og samfund, 

personlig handlingsplan

– Hjemmet: energiforbrug, affald, transport, hjemmearbejde, elektronik i hjemmet

– Genbrug: besøg på genbrugsstation, bæredygtigt forbrug, deleøkonomi

– Køkkenet: fødevarer, madspild, emballage

– Væredygtighed: mental trivsel, undgå klimastress/-angst, finde sit ståsted og sine 

værdier

Afholdt af: FO Aarhus, nov. 2021





Quiz og dialogkort



Det samskabende mindset

• Komplekse problemer – ”wicked problems”

• Èn instans kan IKKE løse det alene

• Åbenhed for at gå nye og uprøvede veje

• Samarbejder på tværs af brancher, 
organisationer, interesser, generationer, 
erfaringer, viden etc.

• Æren deles – det vigtige er at problemet løses! 



8 trin til at arbejde samskabende

1. Problem
2. Mod og åbenhed 
3. Invitér 
4. Koordinér 
5. Ordet til alle 
6. Enighed om udfordring/problem!
7. Benspænd 
8. Løsninger – ære og anerkendelse







PLENUM

Hvad tager du med hjem fra dette års Idétræf 
omkring Bæredygtigheds aktiviteter i jeres 
lokale aftenskole?


