Herning Bibliotekernes handleplan for
FN’s verdensmålsindsats 2020
Folkeoplysende aktiviteter for voksne
Der laves løbende debat-, aktualitetsnedslag og arrangementer med aktuelle
debattører og politikere, der opererer indenfor områderne bæredygtighed og
verdensmål, som bl.a. ”Spis med verdensmål”, Bæredygtighedsdag samt indsats om genbrug af plast i ”Make Net Herning” for den private borger.
Verdensmålene er synlige i biblioteksrummene. De 17 verdensmål eksponeres
og kobles på aktiviteter og arrangementer.
Bibliotekets digitale rum formidler verdensmålene. På herningbib.dk folkeoplyses digitalt, hvor der løbende sættes spot på de forskellige verdensmål, og
gode råd mv. En sektion af herningbib.dk bliver til delefælleplatform/fællesskab.
Folkeoplysende aktiviteter for børn og unge
Den 7.-8. oktober 2020 afholdes Børnefolkemøde om FN’s Verdensmål for
skoler og andre interessererede for første gang. Det bliver en myriade af oplæg
fra videnskabsjournalister, miljøaktivister, nørder og med børn/ unge, der selv arbejder med fx bæredygtighedstematikken. Håber på besøg af ministre og lokale politikere til at debattere med børnene, de deltagende klasser skal fremvise egne resultater
fra førskoleforløb, og der vil være happenings, workshops og challenges mv.

Der etableres klubber/fritidsaktivitet og sommerskole baseret på interessefællesskaber om miljø og klima mv. De unge får tilpas voksenhjælp til at nå deres mål.
Digitalt etableres et klubtilbud ”Vild med verden” for tweens, med youtubefilm vedr. de enkelte mål og udfoldelse af aktuelle problemstillinger. Skoler og
fritidsbørn kan deltage i challenges/quests på området (bedste løsninger,
mest indsamlet skrald mv.). Der etableres en deleplatform (som kan også være fysisk) med gode ideer til, hvad man selv kan gøre, dele gammelt legetøj el-

ler tøj eller gode gerninger mv. Og endelig kan man spørge sin kloge bibliotekar om klimaregnskabet etc.
For skoler
I bibliotekets skolekatalog tilbydes forløb målrettet skolebørn i verdensmål, herunder bl.a. ”Læs med verdensmålene”: En læseklub for de 9-14
årige og ”Skrammelrobotter” i Makerspace med genbrugsmaterialer
som det bærende element, samt børn der som opfindere laver løsningsmodeller på rigtigt voksenudfordringer. Et andet eksempel er PAPALAPAP,
hvor skoleklasser inviteres ind til at lave arkademaskiner af genbrugspap.
Projektarbejde
Internationalt sætter vi fokus på verdensmål i form af projektet ”My Green
Identity”.
Projektet har som formål at igangsætte indsatser lokalt, herunder Herning,
der alle understøtter FN’s klimamål, med fokus rettet på bæredygtighed. Med
i projektet er også biblioteker i Sverige, Finland og Estland.
Intern proces for at gøre Herning Bibliotekerne som institution bæredygtige
Vi arbejder med bibliotekets bæredygtige profil og har her bl.a. fokus på,
hvordan vi som bibliotek nedbringer vores CO2 forbrug, affaldssortering, genbrug, nedbringe forbruget af plast, etc. Skifter til elbil, skifter til LED, anvender
Boomerangposer mv.

