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 ·Politiet holdt øje på diskoteker
Natten til fredag var politiet til stede på to diskoteker og et enkelt værtshus for at tjekke alderen på stedernes gæster. Det 
har politiet gjort lere gange i den seneste tid - og der var endnu en gang ikke noget at komme efter på de forskellige steder. 
Det oplyser lokalpolitiet i Skive. 

 b Lokalt
■	SKIVE
■	SALLING
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■	VINDERUP

En stribe grønne fodspor på 
butikkens gulv skal nudge 
kunderne væk fra kødet og 
hen til de grønne valgmu-
ligheder. Samkørsel for at 
mindske udledningen af 
CO2 og gode idéer til at få 
flere til at lade personbilen 
stå i garagen og vælge of-
fentligt transport i stedet. 
Forskellige bud på abonne-
mentsordninger på tøj, så 
flere deles om tøjet i stedet 
for at købe nyt hele tiden. 

Idéerne var mangfoldige, 
da Skive Gymnasium tors-
dag eftermiddag havde in-
viteret alle interesserede til 
åbent hus for at vise, hvad 
eleverne har arbejdet med 
på årets Vidensfestival, 
hvor temaet var FN’s 17 
verdensmål for bæredygtig 
udvikling. 

I løbet af ugen har ele-
verne arbejdet med de for-
skellige verdensmål på en 
række værksteder, og tors-
dag valgte eleverne med ud-
gangspunkt i værksteder-
ne en problemløsning, som 
de skulle finde en innova-
tiv løsning på, efter at da-
gen var begyndt med oplæg 
fra to lokale iværksættere, 
designer Søren Vester fra 
Thise, og tidligere elev på 
skolen, Nicklas Borgen, der 
fik idéen til verdens første 
mobile surf-skole.

Ved hver af de i alt 146 
stande stod eleverne klar til 
at pitche deres idéer for for-
ældre og andre interessere-

de gæster. 
På nogle af standene kun-

ne man selv prøve at sma-
ge, hvordan det er at få sat 
insekter på menukortet for 
på den måde at mindske 
klimabelastningen. Andre 

steder stod eleverne klar til 
at vise plancher, apps eller 
musikvideoer for gæsterne. 

- Vi har arbejdet med 
gode idéer til at få flere til 
at tage offentlig transport 
for på den måde at mind-

ske CO2-udslippet. Vi har 
taget udgangspunkt i ver-
densmål 13, forklarer to af 
gymnasieeleverne Isabella 
Madsen, Skive, og Camilla 
Dahl, Lihme, ved en af stan-
dene i lille sal. 

Verdensmål 13 hedder: 
»Gør straks det, der skal til 
for at bekæmpe klimafor-
andringer og deres konse-
kvenser«.

- Vi foreslår for eksempel, 
at busser kan køre på bio-

gas, som nogle busser i Ski-
ve allerede gør, at lave kam-
pagner for at få flere til at 
tage bussen frem for bilen, 
og oppefra kunne politiker-
ne også gøre noget for at 
lave rabatter på busturene, 
forklarer de to gymnasieele-
ver, som har været godt til-
fredse med dagene med vi-
densfestival. 

- Det har givet noget vi-
den på en anden måde, end 
vi ellers ville have fået, og 
det har været fint at arbej-
de på de forskellige værk-
steder, siger Camilla Dahl. 

Torsdag var Louise Vils-
gaard, der er lektor på Er-
hvervsakademi Dania i 
Skive og med i Skive Kom-
munes lokale netværk på 
tværs af både skoler, uddan-
nelse, erhvervsliv og kom-
mune omkring FN’s 17 ver-
densmål, også på gymnasiet 
for sammen med Nicklas 
Borgen at fungere som in-
novationskonsulenter for 
eleverne i løbet af dagen. 

- Eleverne brænder i den 
grad for bæredygtighed og 
verdensmålene, og der er 
også flere grupper, der har 
lyst til at blive iværksæt-
tere og få deres idéer ud at 
leve og få fundet dem, der 
kan det, som de ikke selv 
kan klare, så det bliver 
mere end et skoleprojekt, 
siger Louise Vilsgaard. 
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Flere gymnasieelever fik smag for iværksætteri: 

Vidensfestival om verdensmål

Camilla Dahl (t.v.) gav 
sammen med Isabella 
Madsen deres gode bud 
på, hvordan mere offent-
lig transport kan være med 
til at bekæmpe klimaforan-
dringer. I midten ses lektor 
Louise Vilsgaard fra Da-
nia. Hun fungerede sam-
men med den lokale iværk-
sætter Nicklas Borgen som 
innovationskonsulenter for 
eleverne torsdag. 
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