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MASTERCLASS 1:
DANNELSE OG VERDENSMÅLENE
Dato: 
26. september

Tid: 
9.00-16.00

Sted: 
Chora Connection

Deltagergebyr:  

Normal: 
5.000 dkr eks. moms

NGO + Non profit: 
2.500 dkr eks. moms

Antal deltagere: 
Max. 20

Tilmelding:

Masterclass 1

https://billetto.dk/en/e/
master-class-1-dannelse-
og-verdensmalene-tick-
ets-306365

MASTERCLASSES

Tema: Hvordan skaber vi fremtidens skole?

Hvordan ruster vi eleverne til en verden med store globale udfordringer 
og klæder dem på til at kunne være med til at løse dem? Hvordan kan 
verdensmålene og bæredygtig udvikling tænkes ind i uddannelserne? 

Det er vigtigt at danske børn og unge får viden om FN’s 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling. Det er vigtigt både for at sikre det danske samfund, 
men også som led i udviklingen af fremtidens dannelsesbegreb, hvor  
dannelse omfatter det at kunne bidrage med handlinger og løsninger til 
fordel for en bæredygtig verden.

Skal FN’s 17 Verdensmål skrives ind i bekendtgørelserne for folkeskolen og 
de gymnasiale uddannelser og indgå som del af uddannelsernes  
almendannende forpligtelse? 

Hvad kræves der i forhold til at udfordre og udvikle rammerne – de fysiske 
såvel som de didaktiske?

Læs mere om Chora Connection og masterclass-formatet på: 

www.choraconnection.dk. 

Deltagere

Ledere, mellemledere, lærere fra folkeskoler, gymnasier og  
professionshøjskoler, embedsmænd fra kommunale skoleforvaltninger 

Format/proces

1. Forberedelse til dagen: gennemlæsning af tilsendt materiale,
kortlægning af egen problemstilling/behov.

2. Oplæg, diskussion, sparring med master, bearbejdning af
problemstillinger/ udfordringer samt erfaringsudveksling og
idégenerering i mindre grupper (max. 9 i hver) med facilitator.

3. Opfølgning med infomateriale, links, netværk mv.

Outcome/Effekt 

Praktiske værktøjer/cases til afprøvning og implementering, netværk med 
sparring og feedback – mulighed for opfølgning.
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Jeppe Læssøe 
Professor på DPU

Mads Strarup 
Vicerektor på Københavns 

åbne Gymnasium og 
forfatter

Masters

To eksperter (masters) vil præsentere og diskutere deres unikke  
indfaldsvinkler til temaet. De omfatter teoretiske, praktiske og  
erfaringsbaserede elementer, samt innovative og nytænkende tiltag.

Jeppe Læssøe 
Jeppe Læssøe er kandidat i psykologi og Ph.D. i kommunikation. Han har 
mere end 30 års erfaring med forskning, evaluering og rådgivning i forhold 
til folkeoplysning, borgerdeltagelse og uddannelse i relation til bæredygtig 
udvikling.

Han har især arbejdet med to forskningsfelter: Dels socio-kulturelle og 
psykologiske forhold som er af betydning for borgeres og forbrugeres 
engagement og læring i forskellige problematikker vedrørende bæredygtig 
udvikling. Dels med forskellige forandringsagenters strategier og  
pædagogiske praksisser med henblik på at fremme deltagelse, læring og 
bæredygtig udvikling. 
 
Mads Strarup

Mads har arbejdet på at integrere bæredygtighed, læring og  
gymnasieskoler med hinanden. Dette er bl.a. sket som festivalleder af 
læringsfestivalen Sustainland, projektleder på landets første udendørs 
klasseværelser på taget af Københavns åbne Gymnasium, arrangør af 
uddannelseskonference for bæredygtighed og meget mere.  
De sidste par år har han som en del af ledelsen på Københavns åbne 
Gymnasium arbejdet på at skabe en organisation og årsstruktur, som 
understøtter undervisning i og omkring bæredygtighed og FN’s 17 
verdensmål.

 
Facilitatorer

Karen Blincoe 
Direktør, Chora Connection

Helene Bjerre-Nielsen 
Konsulent, SYTTEN og Chora Connection
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Vi er altid åbne for 
henvendelser relateret til 
vores ekspertiseområde

SEKRETARIAT
info@choraconnection.dk 
+45 53884684

PRESSE
asbjorn@choraconnection.dk 
+45 53854684

FORRETNING
karen@choraconnection.dk 
+45 26361344

ADDRESSE
Sortedam Dossering 3D, 2 
2200 København N 
Danmark

CVR
36064684 

HJEMMESIDE
www.choraconnection.dk

SOCIAL MEDIA
     @choraconnection
     choraconnection
     chora-connection

PRAKTISK

Vores kontor er placeret i København, 
på Nørrebro lige ved Søerne. 

Kontoret er altid åbent fra kl. 9 til kl. 16 på hverdage

Guiden ovenfor viser hvordan man får adgang til bygningen fra Sortedam 
Dossering 7. Brug dørklokken og tryk #1010 og tryk derefter på ringeklokken. 

MASTERCLASSES
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