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FN´s verdensmål / SDG

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande.



FN´s verdensmål globalt

https://finans.dk/indsigt/ECE11148380/davos-2019-er-blevet-et-gennembrud-for-baeredygtighed/?ctxref=ext



FN´s verdensmål i Danmark

https://www.2030netvaerket.dk/



FN´s verdensmål i Danmark



FN´s verdensmål i Danmark



FN´s verdensmål i Skive. Brand RENT LIV

”RENT LIV skal derfor også forstås 
som et pejlemærke, der skal være 
med til at vise vejen, sætte en 
kurs, som vi alle skal styre imod. 
For det er vigtigt, at vi som én hel 
egn bevæger os i samme retning”

"Skive - det er RENT LIV". Fordi 
det, vi gør, er at skabe RENT LIV. 
Sammen”

Kilde:  Skive Kommune



Hvad bygger vi på i Skive



FN´s verdensmål. Skive Kommune Energibyen

Kilde: Energi og Bæredygtighedsstrategi, Skive KommuneKilde: Energi og Bæredygtighedsstrategi, Skive Kommune



FN´s verdensmål. Virksomhed i Skive



FN´s verdensmål. Virksomhed i Skive



FN´s verdensmål. Virksomhed i Skive



FN´s verdensmål i Skive - fødekæden
• KOMMUNEN: I planstrategien er det bestemt, at 

man i alle strategier og politikker skal forholde 
sig til FN´s verdensmål

• SKOLER: FN´s verdensmål arbejdes der med i 
skolerne
• UDDANNELSER: FN´s verdensmål arbejdes der 

med på ungdomsuddannelserne og 
videregående uddannelser
• VIRKSOMHEDER: FN´s verdensmål arbejdes der 

med i erhvervet
• TVÆRGÅENDE: Netværk om FN´s verdensmål på 

tværs af kommune, uddannelse, erhverv og 
borgere #VerdensmålSkive

https://www.facebook.com/VerdensmaalSkive/?ref=bookmarks



KUFA - kommissorie Baggrund FN har vedtaget de 17 verdensmål.

Arbejdet hen imod de 17 verdensmål understøtter RENT LIV i Skive og 
er et godt fundament frem imod en bæredygtig dannelse af vores børn 
i skoler og dagtilbud. Vi arbejder ud fra et børneperspektiv under 
paraplyen Den Sammenhængende Børnepolitik. Kommissoriet 
igangsætter en proces, hvori der kan opstå projekter.

Formål
Hvis verdensmålene skal realiseres frem mod 2030, er vi afhængige af 
den næste generation. 

Formålet er, at børn og unge i Skive Kommune på den ene side bliver 
bevidste om det medansvar, alle har omkring de 17 verdensmål og på 
den anden side at få øje på håb og handlemuligheder, så ansvaret ikke 
fremstår som en dommedagsprofeti. 

Formålet er også at revitalisere RENT LIV i skole og dagtilbud ved at 
spejle det lokale perspektiv (RENT LIV) i det globale perspektiv (De 17 
verdensmål). 

Målgruppe Alle børn og unge i Skive Kommune og de voksne omkring børnene
Mål

• At nysgerrighed og engagement bliver en drivkraft  
• At innovative og entreprenante læringsforløb sættes i spil
• At der skabes nye muligheder gennem nye samarbejdsrelationer
• At der videreudvikles på nogle af de tilgange, vi har
• At børnene og de unge får rodfæste i egen egn, hvorfra de kan 

blive stolte af og have respekt for naturen og kulturen, som de 
selv er bærere af.

• At styrke børn og unges identitet 
• At arbejdet med de 17 verdensmål ud fra det lokale/RENT LIV 

giver et fremadrettet globalt udsyn og dermed, at de 17 
verdensmål bliver værdier for kommunens børn og unge. 

Succeskriterier • At de 17 verdensmål indgår i skoler og dagtilbuds 
årsplaner/læreplaner

• At kommunens børn og unge mere og mere taler om 
verdensmålene

• At skoler og dagtilbud ved fælles projekter stolte fremviser det 
decentrale arbejde med verdensmålene



National naturvidenskabsstrategi og STEM
Oplagt at koble på FN´s verdensmål



Nationalt

www.verdensmål.org
www.verdensmaalene.dk
www.verdenstimen.dk



Vil du med på holdet…

https://ungdomsskolen-skive.dk/index.php?open=1123


