Pressemeddelelse Det Blå Gymnasium Tønder
Stort projekt om bæredygtighed og verdensmålene skydes i gang
Det Blå Gymnasium Tønder står i spidsen for et nyt stort regionalt projekt, hvor formålet er at
skabe bedre og mere attraktive uddannelser via bevidstgørelse om betydningen af de 17
verdensmål. Projektet får fokus på bæredygtighed lokalt og globalt.
Det er et stort og spændende projekt som skydes i gang 1. august 2020, når det treårige projekt
”Bæredygtighed lokalt & globalt” startes op. Projektet støttes af Region Syddanmarks
Uddannelsespulje og Det Blå Gymnasium Tønder står i spidsen for projektet, der også har
deltagelse af Business College Syd, EUC Syd og VUC Sønderjylland. Dertil kommer der en række
andre partnere, som kommer til at spille en større eller mindre rolle i projektet. Det drejer sig bl.a.
om: House of Science Sønderborg, MIND Factory By ECCO, Tønder Gymnasium og HF, Danske
Erhvervsskoler og Gymnasier, samt Erhvervsrådene i de sønderjyske kommuner.
Deltagerne i projektet er primært de ca 3000 elever og mere end 400 underviserne på de
involverede skoler, men også et stort antal eksterne partnere fra bl.a. virksomheder, folkeskoler
og videregående uddannelser bliver involveret.
Projektets formål er at skabe bedre og mere attraktive uddannelser. Dette skal bl.a. ske ved at
eleverne bliver bevidstgjorte om betydningen af de 17 Verdensmål – både lokalt og globalt. De
skal opnå viden og kompetencer om verdensmålene, specielt de 11 verdensmål som har relevans i
forhold til vores regions målsætninger. Verdensmålene skal inddrages i fagene og der skal
uddannes ”verdensmålsambassadører” blandt eleverne.
Palle Guldbrandsen fra Det Blå Gymnasium Tønder, har været primus motor i opstarten af
projektet, og han glæder sig over den store inddragelse og bevågenhed på bæredygtighed og
verdensmålene:
”Det er et stort projekt vi skal i gang med. FN´s Verdensmål er epokegørende, og med dette projekt
sætter skolerne fokus på de globale udfordringer. Vi er glade for, at stå i spidsen for et nyt
omfattende projekt med bæredygtighed i fokus, der også har regionalt og globalt perspektiv. Det
Blå Gymnasium Tønder har tidligere haft projekter i Den Regionale uddannelsespulje, men dette er
det største projekt. Bæredygtighed SKAL indgå i alle fag på både erhvervsuddannelserne og de
gymnasiale uddannelser.”
Projektet skal synliggøre og konkretisere målene i dagligdagen hos alle de involverede elever,
undervisere og samarbejdspartnere. Det kunne eksempelvis være i forhold til ressourceforbrug og
affaldshåndtering. Ifølge Palle Guldbrandsen er mange elementer i spil:
”FN´s verdensmål skal i fokus. Projektet skal inddrages i skolernes hverdag, der skal laves sociale
arrangementer og en lang række undervisningsforløb skal gennemføres. På skolernes studieture
skal bæredygtighed inddrages og eleverne kommer til at besøge relevante destinationer. Ligeledes
skal virksomhederne i Sønderjylland inddrages i projektet, ligesom der bliver forløb med både

kommuner og region. Der skal være ERFA-samarbejder mellem parterne, og så bliver det
interessant at fortsætte udviklingen med at koble undervisningen med besøg og indlæg fra lokale
virksomheder.”
Projektet vil via samskabelse mellem uddannelse, erhverv og FN`s verdensmål dygtiggøre de unge
mennesker, så de bliver oplyst og kan handle i forhold til bæredygtighedsudfordringerne. Der skal
bl.a. uddannes bæredygtighedsambassadører, som får en særlig rolle i projektet:
”Inddragelse og motivation er vigtige faktorer og derfor er det besluttet, at der i projektet ligger en
særlig uddannelse af en række bæredygtighedsambassadører, som både lokalt og regionalt skal
bidrage til at bevidstgøre andre børn og unge om at tage ansvar i forhold til FN`s verdensmål.
Vi har særdeles gode erfaringer med elev-til-elev undervisningen, og disse erfaringer vil vi gerne
viderefør i dette projekt. Generelt skal mindset indstilles hos deltagerne og oplysning om
bæredygtighed skal prioriteres. Derfor skal alle ansatte involveres, så deltagerne motiveres og får
en oplevelse af, at det der sker i Tønder har sammenhæng med hvad der sker rundt om i verden.”
Projektet har opbakning fra den danske UNESCO-nationalkommission og der vil blive et kick off
arrangement i september måned, hvor der bliver en officiel startskud for projektet
”Bæredygtighed lokalt & globalt”.
Er der spørgsmål til projektet, så er man velkomne til at kontakte Palle Guldbrandsen
(pg@toha.dk) eller Carsten Eriksen (ce@toha.dk)

