Bilag: Bæredygtige tiltag med relevans for
Børn og Unge
Affaldssortering
Der er på tværs af forvaltninger i Herning Kommune et øget fokus på affaldssortering. I den
forbindelse er der udarbejdet undervisningsmateriale til skolerne, hvilket er en del af skolernes
planlægning for det kommende skoleår. Pædagogisk materiale til dagtilbud er netop færdiglavet,
og er blevet udleveret til alle dagtilbuddene. Materialet indeholder både et idékatalog med
informationer om affaldssortering, samt forslag til forskellige pædagogiske aktiviteter, der har
affaldssortering som omdrejningspunkt. Hver afdeling i alle dagtilbuddene har fået en
materialekasse med de materialer der skal bruges til at lave aktiviteterne
Verdensmålsuge i skoler
Der er indgået et samarbejde med Herning Bibliotek om en Verdensmålsuge i uge 41. Det bliver
en myriade af oplæg fra videnskabsjournalister, miljøaktivister, nørder og med børn/ unge, der selv
arbejder med fx bæredygtighedstematikken. Desværre har Corona-situationen ikke gjort det muligt
at samle skolerne på biblioteket som planlagt. I stedet er mange af oplæggene og workshops lagt
ud på de enkelte skoler, og live-streames til resten af skolerne, så de kan se det på storskærm på
deres egen skole. Af oplæg og workshops kan bl.a. nævnes, Kristian Jensen, Mogens Lykketoft og
Peter Tanev, samt projekter med Herning Billedskole og den Jyske sangskole.
Verdensborgerpas til børn i dagtilbud
Herning Bibliotek har i samarbejde med Børn og Unge udviklet et verdensborgerpas til børn i
alderen 3-6 år. Verdensborgerpasset indeholder lidt information om barnet, samt plads til et billede.
I Verdensborgerpasset er der symboler der hører til hvert af de 17 verdensmål. Når barnet har
arbejdet med det enkelte verdensmål, sætter barnet et kryds, og kan dermed gå videre til at
arbejde med et nyt verdensmål.
Herning Bibliotek har oprettet en portal, hvor man kan finde opgaver til de enkelte verdensmål –
naturligvis opgaver i børnehøjde, så børnene får en forståelse af, hvordan de kan bidrage til en
mere bæredygtig hverdag. De fysiske verdensborgerpas bliver uddelt til de enkelte institutioner og
kan ligeledes afhentes på biblioteket.

Koncert-arrangement for dagtilbud med udgangspunkt i Verdensmålssangen.
I forlængelse af udbredelsen af Verdensborgerpassene, er der arrangeret koncerter på alle
Hernings 5 lokalbiblioteker i løbet af uge 41. Arrangementet kommer til at være en fællessangskoncert ledet af to professionelle musikere, der øver og synger Verdensmålssangen sammen med
børnene. Sangen findes bag på børnenes Verdensborgerpas. Grundet corona har det kun været
muligt at invitere ét dagtilbud til hvert af de 5 lokalbiblioteker.

Unge stopper madspild

Projekt hvor formålet er at vise unge, hvordan de kan bekæmpe klimatruslen i praksis med
demokratiske værktøjer ved at nedbringe madspild i deres nærmiljø. Klasse på Lundgårdskolen,
som er en del af projektet, skal selv idéudvikle. Herefter diskuterer klassen og læreren forslagene
med kommunen for at afgøre, om nogen af dem kan bruges lokalt. Her kan Bæredygtighedscentret
eventuelt involveres.

Bæredygtig skovplantning med børneinddragelse
Samarbejde på tværs i Herning Kommune ang. skovplantning ved Løvbakkerne. I den forbindelse
arbejdes der på inddragelse af børn og unges input til, hvad en god bæredygtig skov er for dem,
samt hvordan den kan udformes. Skovplantningen skal efter planen igangsættes i løbet af
efteråret. Til startskuddet af skovplantingen arbejdes der på børns tilstedeværelse for at skabe
ejerskab af ”Folkeskoven”.

Bæredygtige tilbud til skoler
Undervisningsmateriale omkring Verdensmål og Madkundskab, der stiller skarpt på, hvordan
Verdensmålene kan tænkes ind i hverdagen, når det handler om madlavning og valg af råvarer
osv. Derudover er skolerne blevet informeret om et tilbud fra Friluftsrådet og Norden i Skolen, som
har fokus på både skandinavisk nabosprogforståelse og Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Igangsætning af Verdensmålsudvalget i Center for Børn og Læring
Der er afsat en dato for det første møde i Verdensmålsudvalget med repræsentanter fra både
skoler, dagtilbud, forvaltning og biblioteket. Mødet skal fungere som startskuddet til at arbejde
fokuseret med FN’s verdensmål ude i skoler og institutioner i løbet af hele året, og skal bl.a.
indeholde et oplæg fra Lindbjergsskolens Verdensmålsambassadører.
Generelt fokus
Ledelsesmæssigt vil der i den kommende tid være fokus på, hvordan der kan ske en afvejning af
behovet for engangsmaterialer m.v. med baggrund i øgede krav til hygiejne og behovet for at
agere bæredygtigt. Dette er en generel problemstilling men konkret et tema i Tandplejen.
Herudover vil en bæredygtig arbejdskultur generelt set være på dagsordenen i relation til at agere
ansvarligt og bæredygtigt såvel miljømæssigt, socialt og økonomisk i Børn og Unge
Andre tiltag:
Læs med verdensmålene
Der etableres et bibliotekstilbud med udgangspunkt i verdensmålene til skoler, omhandlende en
læseklub for 9-14-årige.
Makerspace rum
Børn og Unge tilbyder i samarbejde med Herning Bibliotek skoler at deltage i makerspace rum på
Herning Bibliotek. I makerspace rummet kan børn og unge være nysgerrige med kreativitet og
teknologi. Omdrejningspunktet for makerspace rummet er folkeoplysning via teknologi. Et
bæredygtigt element er skrammelrobotter omhandlende indsamling af forskelligt ”byggemateriale”
så som kasseret legetøj, plastic og lignende, hvilket kan bygges om til en bevægelig robot.

Certificeringer af dagtilbud og skoler
Børne- og Familieudvalget blev den 11. marts (pkt. 41) orienteret om certificeringer af dagtilbud og
skoler. 17 af Herning Kommunes dagtilbud er certificeret "Grønne Spirer", som i særlig høj grad
fokuserer på udeliv, natur, miljø og en grøn og sund hverdagskultur for børnene. Lindbjergskolen
er certificeret af UNESCO som Verdensmålsskole. Tjørring skole har grønt flag på 10. år og er
dermed en grøn skole, og Lundgårdskolen er certificeret ”Red barnet skole”, hvor fokus blandt
andet er på børns rettigheder og trivsel. I 2020 vil der blive sat fokus på de forskellige
certificeringer gennem videndeling mellem skoler og dagtilbud med henblik på gensidig inspiration.

