
   Projekt med titlen: Bæredygtighed         
 

Emne: 
 

Bæredygtighed 

Start dato og forventet 
slutdato: 

23/4 2019 (efter påske) – 31/5 2020 

Ansvarlig(e) / 
projektleder(e): 
 

Skolens koordinator for bæredygtighed (nyoprettet funktion) fungerer som 
formand for et udvalg med repræsentation fra ledelse, TAP-gruppe, 
forskellige fakulteter og elever 

Øvrige aktører: 
 
 

Inklusiv koordinatoren skal udvalget samlet set bestå af: 
2 lærerrepræsentanter for de naturvidenskabelige fag 
1 lærerrepræsentant for de samfundsfaglige fag 
1 lærerrepræsentant for de humanistiske og/eller kunstneriske fag 
2 elever 
1 repræsentant for administrationen (HTK) 
1 repræsentant for ledelsen (AK) 

Beskrivelse af opgave – 
Hvorfor er det et vigtigt 
projekt? 
 
 
 

I forlængelse af a) den almene gymnasiale uddannelses formål om at give 
eleverne forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage 
til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske 
og det globale perspektiv (jf. bekendtgørelsens §1 stk 4) og b) skolens 
strategiske betoning af samfundets igangværende grønne omstilling 
prioriteres bæredygtighed som en naturlig del af undervisningsaktiviteterne 
og af de fysiske rammer på FGC4. 

Målsætning: 
 
 
 
 
 
 
 

Målet med udvalgets arbejde er dobbelt: 

1) Udarbejdelse af forslag til et grønt anlæg, som kan indgå i 
undervisningsaktiviteter og/eller bidrage til arbejdet med en 
miljøoptimering af skolens fysiske rammer. 
 
Udvalget har hjemmel til at gøre brug af ”konsulenter” 
(interne/eksterne), når idéer skal afprøves og en løsning udfoldes 
 

2) Udarbejdelse af en fakultetsbetragtet set bredt favnende strategi og 
handleplan for skolens faglige og pædagogiske arbejde med 
bæredygtighed. Udvalget undersøger i den sammenhæng, om det er 
attraktivt for FGC4 at søge om optagelse i eksisterende netværk som 
f.eks. FN’s verdensmålsskoler. 

Handleplan 
 
 
 
 

Ad målsætning 1: Optimalt set skal anlægget ske i 2019. 

Ad målsætning 2: Udviklingsarbejdet skal ske i skoleåret 2019-20, men en 
færdig handleplan skal ligge klar til implementering fra skoleåret 2020-21  

Anslået tidsforbrug 
 

Koordinatoropgaven skønnes til ca 80 timer, mens lærerudvalgsposterne 
skønnes til ca. 25 timer  

Slut:  
Færdigt produkt, 
evaluering og udbredelse 

Efter opfyldelse af de to mål sikres mulighed for en bred forankring af 
produkterne i den daglige undervisning. 
Ved udvalgsarbejdets ophør vurderes behovet for at forlænge udvalgets 
arbejde med et år med henblik på optimal og varig implementering. 

 


