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2.2 Guidet cykeltur med Klimaambassaden

GUIDET  CYKELTUR  MED  KLIMAAMBASSADEN
- eksisterende madspildsinitiativer

Formål med modul

Eleverne får kendskab til lokale aktører og deres arbejde med at mindske mad-
spild.

Ressourcer og materialer  
Skabeloner, videoer og præsentationer til brug i modulet.

Hvis I vælger at bruge dette modul, kan I benytte jer af muligheden for at få en 
klimaambassadør fra Klimaambassaden til at stå for aktiviteten. 

Eleverne skal selv stå for at medbringe en cykel på dagen.

Tid

Besøg: 2-3 lektioner alt efter transporttid

Kompetencer

På cykelturen styrker elevernes deres kompetencer til at lytte til og reflektere 
over ny viden, imens de undersøger madspild lokalt. Eleverne får samtidig 
kendskab til lokale madspildsinitiativer og hvordan man kan arbejde med en 
global udfordring lokalt.
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Introduktion 

Ved at komme rundt i kommunen og opdage lokale aktører får eleverne et 
indblik i det arbejde, der allerede er igangsat i kommunen for at mindske mad-
spild. Dette er en mulighed for at undersøge, hvordan der arbejdes med områ-
det inden for forskellige dele af fødevarekæden. 

Efterfølgende reflekteres der over, om der er et samspil mellem de forskellige 
aktører, og om det er initiativer, der er igangsat på egen foranledning, eller om 
det er initiativer, der udspringer af kommunale strategier eller lovgivning.

Sådan gør I

Inden opstart skal der indgås en aftale med en af Klimaambassadens klimaam-
bassadører. Du finder Klimaambassadens kontaktformular på www.concito.dk/
undervisning-skolebesoeg.
Refleksionsspørgsmål undervejs: 
 ǧ Kan nogle af de initiativer, I hører om, overføres til andre virksomheder/or-

ganisationer/personer? 
 ǧ Hvordan kan man videreudvikle initiativerne, så madspild mindskes endnu 

mere?

Efter præsentation laves der en fælles opsamling i klassen, hvor I reflekterer 
over de initiativer, der allerede er iværksat. Har I lært noget nyt om jeres 
lokalområde? Har I fået input og idéer til, hvordan I kan mindske jeres eget 
madspild?


