
 
 

 
 

Den Grønne Friskole og Friskoleforeningen inviterer 
 

til 
 

Powwow om bæredygtighed og dannelse 
15 til 21, 12. oktober 2017 

 
Kunne du tænke dig noget mere viden om efterårets lokale bynatur til brug i din natur- og teknik 
undervisning? Har du lyst til at dele viden og bygge ideer op med andre fra lokalområdet, der 
arbejder med bæredygtighed i undervisningen? Trænger du til at blive inspireret af bredere visioner 
om bæredygtighed og dannelse? 
 
Kom og få øje på lokale og praktiske aspekter til bære-
dygtighedsundervisning, for derefter at zoome ud igen til det 
overordnede plan med oplæg og masser af diskussioner! 
 
Vi starter med en walk-n-talk om inddragelse af lokal natur i 
natur- og teknik/science undervisningen samt en workshop med 
vidensdeling. Vi nyder et måltid sammen, og derefter hører vi 
oplæg om bæredygtighed og dannelse og tager sammen en 
bredere diskussion om emnerne. 

En powwow er en konference eller et 
diskussionsmøde blandt venner eller 

kollegaer. Ordet stammer fra de nord-
amerikanske indianere, der mødtes for 

at spise og danse og konferere, ofte 
især spirituelt. Denne powwow vil nok 

ikke indeholde dans, men snarere 
kollegaer og ligesindede, der deler en 

lidenskab for at uddanne og danne børn 
og en nysgerrighed efter at gå nye veje. 

 
Program for torsdag den 12. oktober 
15.00-17.45 En praktisk workshop om brugen af efterårets lokale bynatur i natur- og teknik 

undervisningen. Vi starter med en walk-n-talk i nærområdet, ledet af Anders 
Michaelsen fra Natur360, hvor vi besøger to forskellige biotoper og undersøger, 
hvad der sker i naturen på denne tid af året. Efterårssæsonen giver nogle unikke 
muligheder for at observere og opleve processer i naturen, som det er interessant at 
tage med i undervisningen. Biotoperne er Amager Strand og ”Lergravens Vild med 
vilje” (overdrev) som begge er typisk ’ama’rkanske’. Efter gåturen arbejder vi i 
små grupper, hvor der er mulighed for vidensdeling og diskussion af undervisnings-
arbejdet med lokal bynatur, bæredygtighed og udeskole. 

18.00-19.00 Fællesspisning 
19.00-21.00  Oplæg om bæredygtighed og dannelse ved Nana Alsted, Grøn Guerilla, og Jens 

Schou Olsen, RUC, efterfulgt af diskussioner i små grupper og derefter i plenum. 
Sune Jon Hansen, Dansk friskoleforening, er moderator. 



 
 

 
Hvorfor bæredygtighed og dannelse? 
Undervisning i bæredygtighed – når den er bedst – er både tværfaglig, lokal og verdensnær, og 
praksisorienteret og hvad der er ligeså vigtigt; stærkt værdibaseret. Ideen om bæredygtighed inde-
holder en agenda og et handlingsimperativ, og derfor ligger undervisning i bæredygtighed i 
krydsfeltet mellem dannelse og uddannelse. Undervisning i bæredygtighed handler om fakta og 
kompetencer, men i ligeså høj grad om større perspektiver og livets store spørgsmål.  
 
Ligesom dannelse først og fremmest er en individuel rejse, tager bæredygtighed altid udgangspunkt 
i det lokale. Hvad enten der er tale om miljømæssig eller social bæredygtighed, må bæredygtige 
løsninger og bæredygtige systemer altid starte med lige præcis de mennesker, der er til stede her og 
nu, og lige præcis den natur og den infrastruktur, de befinder sig i. Der findes ingen overordnet, 
abstrakt bæredygtighed, ligesom dannelse ikke kan masseproduceres eller skabes ovenfra. 
 
Hvad betyder det for vores undervisning i bæredygtighed?  
o Hvordan kommer vi ud af klasseværelset, ud i de miljøer og ansigt til ansigt med de 

problemstillinger det drejer sig om – især i Danmark, hvor vejret og sæsonerne ikke ligefrem 
altid egner sig?  

o Hvordan kan vi bruge nærmiljøet, både det byggede og det groede, som aktiv medspiller i 
vores undervisning?  

o Hvordan kan vi, der bor og underviser i samme bymiljø, lære af hinanden, trække på hinandens 
erfaringer, og måske endda samarbejde om undervisning i bæredygtighed?  

o Hvordan – helt lavpraktisk – får vi udeskoleundervisning til at fungere, og hvordan arbejder vi 
tværfagligt på engagerende vis? 

o Og hvordan trækker vi på inspirerende vis linjerne ud til de bredere perspektiver, uden at 
moralisere eller afskrække? 

 
 
Arrangementet fungerer som et pilotprojekt for en kursusmodel, der tager afsæt i det lokale og 
lægger op til en lokalt funderet diskussion, der dog har betydning landet over: 
 
o Hvad er det særegne ved vores lokalmiljø – bygget såvel som 

groet? 
o Hvordan bruger vi den lokale natur i undervisningen – især i 

et bæredygtighedsperspektiv? 
o Hvilken rolle kan udeskole spille i vores 

bæredygtighedsundervisning? 
o Hvad kan udeskole og bæredygtighedsundervisning tilføje til 

vores uddannelses- og dannelsesarbejde? 

Hvorfor denne model? 
Undervisning i bæredygtighed 
kræver at vi træder ud af det 

velkendte og det trygge og lægger 
fundamentet for en ny bæredygtig 
praksis. Første skridt i den retning 
er at ændre rammen på vores egne 

læringsforløb. 

 
 
Det langsigtede mål er at skabe grobund for et netværk, hvor vi deler og diskuterer både indhold og 
strategier for bæredygtighedsundervisning, samt bredere perspektiver på bæredygtighed og 
dannelse. 
 
Powwow afholdes på Den Grønne Friskole, Strandlodsvej 38, 2300 København S. Prisen for 
deltagelse er 500 kr. inklusive forplejning. Tilmelding på billetto.dk inden 10.10. 
 


