
kontakt projektlederen for mere info på Book et besøg på

www.concito.dk/klimaambassaden

sek@concito.dk
eller

..er et tværfagligt netværk af omkring 100 aktive unge klimainteresserede 

frivillige (primært studerende) tilknyttet den grønne tænketank CONCITO.

Efter at have modtaget uddannelse med fokus på formidling og opdateret 

viden indenfor klima og bæredygtige løsninger arbejder de som formidlere 

og oplægsholdere på skoler og gymnasier.

Klimaambassaden.. 

Få Gratis besøg af et team

2015

Målgruppe
Folkeskolens udskolingsklasser 

+ efterskoler + gymnasier

Oplæg, workshops og 

projektforløb

Form

til din klasseKlimaambassadører

iPad 85 %

SUSTAINABLE.DK 

ET DIGITALT UNDERVISNINGSMATERIALE 

              O
M KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

REVIDERET UDGAVE TIL FOLKESKOLENS UDSKOLING  

LANCERES VED SKOLESTART 2015  

TIL IPAD OG WEB



Klimaambassaden tilbyder
OPLÆG MED FOKUS PÅ:

Aktiverende ung til ung formidling spækket med ny vi den, aktiviteter, dilemmaer og film.

Løsningsorienteret og med udgangspunkt i trin
- og slutmål for de aktuelle fagområder

Metode

Workshops
Ugelangt praktikforløb med fokus 

på klima, grøn innovation og 

bæredygtig udvikling.

I forløbet indgår virksomhedsbesøg, 

besøg hos relevante organisationer 

og institutioner samt udvikling af eget 

projekt. 

MÅLGRUPPE: 8. eller 9. klasse

Klimapraktik
Med udgangspunkt i konkrete ting 

udforskes forholdet i mellem natur, 

ressourcer og teknologi. 

MÅLGRUPPE: udskoling og gymnasier

Klima/Ressource - Workshop

Klimaambassaden tilrettelægger gerne 

særlige forløb i samarbejde med 

den enkelte klasse/ skole tilpasset 

emneuger, projekter etc

Assistance og sparring

www.sustainable.dk – en gratis webbaseret/ iBook undervisningsportal målrettet 

gymnasiale uddannelser med tematiske fokus. Bæredygtig energi, bæredygtigt 

forbrug, transport, Klima og det globale syd, vand, skov og natur.

OBS! Ved skolestart august 2015 lanceres en revideret udgave af undervisnings-

materialet på Sustainable.dk (til web og iPad) målrettet folkeskolens udskoling

Materialer

Afslør din skoles enegikilders DNA – er 

den sort eller grøn. Kortlæg energikil-

derne og hvor de får deres energi fra 

og lav et stort og flot visuelt kort som 
viser sammenhængen i mellem din sko-

les energikilder og vores energisystem. 

MÅLGRUPPE: folkeskolens udskoling

ENERGIENS DNA

(ressourcer og ressourceforbrug)

Fagområder: kemi, biologi, fysik, geografi, samfundsfag

Reuse, reduce, recycle

Fagområder: fysik, kemi, geografi, samfundsfag

Bæredygtig energi
Fagområder: kemi, biologi, geografi, samfundsfag

Bæredygtig forbrug

Fagområder: geografi, samfundsfag, tværfaglige forløb

Klima og det globale syd

Flyv på fedt, eller sejl på sol!

Fagområder: fysik, kemi, biologi, geografiFremtidens transport 

iPad 85 %

BAGOM SUSTAINABLE.DK

FAGLIGT INDHOLD
FAGOMRÅDER

DIDAKTIK

- REVIDERET UDGAVE TIL UDSKOLINGEN, SKOLESTART 2015

Geografi, biologi, fysik/kemi og samfundsfag 

Tværgående emner: Innovation og entreprenørskab samt IT og medier 

Inkluderer emner som drivhuseffekten og kulstofkredsløbet, menneskets  

indvirken på klimaet, forbrug, ressourcer, affald, fødevarer mv. 

Med udgangspunkt i folkeskolens forenklede fælles mål. Fokus på  

differentieret undervisning, relevans, multimodalitet, formel/uformel læring 

OFFENTLIGGØRELSE

Lanceres ved skolestart i august 2015 på www.sustainable.dk.  

Er du interesseret i en pilotudgave, kan du kontakte os

CONCITO’s Klimaambassade: ss@concito.dk 

KONTAKT

Støttet af:  
Undervisningsministeriets udlodningsmidler


