
          
 

VERDENSMÅLSCERTIFICERING 

VERDENSMÅLSCERTIFICERING 
AF GRUNDSKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER 
 
 

 

PROJEKTETS FORMÅL 
  

Formålet er, at danske skoler bliver ansvarlige for bæredygtig udvikling internt på skolerne såvel 

som gennem uddannelse af eleverne, så danske børn og unge:  

 Får viden om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og om, hvordan de selv kan bidrage;  

 Øver sig i at deltage, agere og udvikle strategier for, hvordan deres stemme kan blive hørt, 

så de kan være med til at forbedre det samfund, de er del af – lokalt og globalt. 

BAGGRUND   

Randersgades Skole og Rysensteen Gymnasium arbejder allerede med at integrere verdensmålene i 

undervisningen og i skolernes værdigrundlag. Det er deres erfaring, at verdensmålene gør arbejdet 

med at undervise i bæredygtig udvikling, globalt medborgerskab og demokratisk deltagelse mere 

konkret, og at lærerne oplever det som en meningsfuld metode til at nå en række faglige og 

dannelsesmæssige mål. Derfor har de to skoler sammen med Chora Connection taget initiativ til at 

udvikle en verdensmålscertificering, som alle landets skoler kan få glæde af. 
 

INDHOLD OG FORLØB 
 

I første omgang afvikles et 2-årigt pilotprojekt, hvor certificeringsordningen afprøves af 

Randersgades Skole, Rysensteen Gymnasium + en række pilotskoler. Herefter justeres modellen, og 

certificeringen åbnes for nye skoler.  
 

 
 

Certificeringen består af en række moduler, som omfatter såvel undervisningsindhold som metode, 

pædagogik og skolens eget værdigrundlag ift. at agere bæredygtigt. Modulerne kan sammensættes 

forskelligt alt efter den enkelte skoles indsatsområder og ambitionsniveau, og der udvikles 

skabeloner og guidelines til alle moduler, som gør det let for skolerne at gå til.  
 

SAMARBEJDSPARTNERE 
 

Der er nedsat en kompetencegruppe, som bidrager til udvikling af undervisningsindhold, og som 

består af bl.a.: UNDP, UNICEF, FN-Byen, Verdens Bedste Nyheder, Red Barnet, Concito, 

Ungdomsbyen, Mellemfolkeligt Samvirke, MUNDU, RCE Denmark og Oxfam IBIS.  
 

OM CHORA CONNECTION 
 

Chora Connection er en dansk non-profit organisation med visionen om at skabe en bæredygtig og 

resilient verden. Chora Connections mission er gennem partnerskaber at bidrage til at nå FN’s 17 

Verdensmål inden 2030 ved at løse konkrete samfundsproblemer og udfordre den måde, vi tænker, 

lever, forbruger og producerer på i Danmark. www.choraconnection.dk  
 

Kontakt: 

Projektleder Kristine Tolborg: kristine@choraconnection.dk, telefon: 3011 4703. 

Organisering og 
planlægning på pilotskoler

(Jan - jun 2019)

Implementering af 
undervisning

(Aug 2019 - jun 2020)

Erfaringsopsamling og 
videreførelse

(Aug - dec 2020)

http://www.choraconnection.dk/
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