
Håb og bæredygtig dannelse 
 
Som skolefolk står vi hver dag med fremtiden mellem 
hænderne: De børn og unge, der skal lede verden 
igennem kommende kriser, dem, der skal vælge frem-
tidens politikere – ja nogle af dem bliver endda frem-
tidens politikere. Andre bliver fremtidens erhvervsfolk, 
der står med fingeren på knappen, og andre igen bli-
ver de bønder, der beslutter, om det sidste markhjørne 
skal udnyttes. 
Uanset hvad de bliver, præges de af skolesystemet. 
Derfor har vi som skoler en del af ansvaret for at give 
dem det bedste afsæt for at være i denne komplekse 
verden.  

På konferencen udforsker og deler vi viden, inspiration 
og refleksioner om, hvordan vi i skole og uddannel-
sesverdenen – i fællesskab og hver især – kan skabe 
rammer for bæredygtig dannelse. Gennem oplæg og 
debat, gennem samtale og refleksion bliver vi sammen 
klogere på, hvordan vi kan være med til at styrke børn 
og unge i både at opdage og udnytte deres evner på 
etisk, ansvarlig og bæredygtig vis.  

Vi er vigtige medspillere i at give dem håb og handle-
kraft, i at gøre dem til både medejere og medskabere 
af et bæredygtig samfund, en bæredygtig natur, en 
bæredygtig verden. Det gør vi. Sammen. Vel mødt på 
Brandbjerg Højskole. 

                    Simon Lægsgaard,  
                                forstander,  
              Brandbjerg Højskole 
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Lad os smelte Verdensmåls-emblemerne
om til spader og få plantet noget skov.
Vi må vende os mod det nære, det lokale og  
fælledskabet. Sammen kan vi tage ansvar og handle 
på den enorme forandring klimaet står overfor. Vi 
kan godt. Vi ved måske ikke helt hvordan. Men vi kan 
vi blive klogere på mulighederne!! 
Søren Hermansen, Samsø Energiakademi 
 
Vi skal skabe et fælles sprog 
Klimakrisen tvinger os til at sætte spørgsmåls- 
tegn ved vores rolle som mennesker, borgere  
og forbrugere, til at tage stilling til vores følel- 
ser, drømme og værdier og ikke mindst vores  
måder at være sammen på. Derfor er vi nødt  
til at skabe et fælles sprog for de følelser og  
refleksioner, klimakrisen vækker i os. 
Esther Michelsen Kjeldahl, forfatter 
og klimaaktivist 

Konferencen holdes  
den 23. september på Brandbjerg Højskole

Konferencen støttes økonomisk af EFTERSKOLERNE og 
FRISKOLERNE. 
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KONFERENCE 
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PROGRAM
Moderator: Helle Solvang er selvstændig dokumentarist, kulturiværksætter og inspirator. Hun er cand.mag i Moderne Kultur og 
Kulturformidling og har i gennem 20 år været vært og tilrettelægger i DR. Hun har rødder i højskolen og bygger bro mellem kul-
turen og den grønne omstillingsbevægelse. I 2000 stiftede hun Jordens Skole for grøn folkeoplysning og dannelse for en verden i 
balance.

9.30 Velkomst ved Simon Lægsgaard, forstander, Brandbjerg Højskole og Det Kreative Skolenetværk.

9.45 Introduktion til dagen og åbningssang ved moderator Helle Solvang 

10.00 Perspektiver 1-3
 
 1. Om at arbejde på sit håb ved Simon Lægsgaard, forstander på Brandbjerg Højskole.
 
 2. Unge og klimaaktivisme 2021 ved Esther Michelsen Kjeldahl. MSc Philosophy and Public Policy og klimaaktivist og  
  initiativtager til Den Grønne Studenterbevægelse. Esther udgav i 2020 bogen ’Vi er sammen om at mærke det - find  
  styrken, selvtilliden og fællesskabet i klimakampen’. Bogen er en filosofisk guide til unge om unge og klimaaktivisme.
 
 3. VERDENSMARKEN - fællesskab, læring og udsyn til verden ved Aabenraa Friskole  
  og Naturbørnehave. Med inspiration i verdensmålene og økonomisk støtte fra fonde, arbejdes der på at etablere et  
  ca. 1 hektar stort område ved Aabenraa Friskole, hvor dannelse, trivsel, fællesskab, kreativ udfoldelse, læring og  
  globalt udsyn går hånd i hånd på VERDENSMARKEN.
 
10.30 Værksteder 1-5 
  1. runde (du deltager i ialt to værksteder, som vælges ved tilmelding)

 1. Mødet med naturen. Simon Lægsgaard, forstander på Brandbjerg Højskole, viser rundt på højskolen og fortæller om  
  mødet med naturen, vigtigheden af et gensidigt tilhørsforhold til naturen og hvordan de gør bæredygtigheden ved- 
  kommende på Brandbjerg Højskole.

 2. Samtale-salon med klimaaktivist Esther Kjeldahl. Klimaspørgsmålet kræver et nyt sprog til de unge
  ”Klimakrisen er det største problem, der findes. Samtidig udgør den én af de vigtigste filosofiske problemstillinger.  
  For den tvinger os til at sætte spørgsmålstegn ved vores rolle som mennesker, borgere og forbrugere”. Filosof og  
  klimaaktivist Esther M. Kjeldahl inviterer, med afsæt i sin egen rejse fra bekymret ung til filosofisk klimaaktivist, forfat- 
  ter og stud. ph.d., til samtale om, hvordan du som voksen og skolemenneske, kan være medskaber af det sprog.
 
 3. Aflyst: Kreativitet, refleksion, handling, bæredygtighed: Insekthotel af natur- og genbrugsmaterialer. 
  Ved Bente Hovendal, woodnwonder - billedhugger, designer, kreativ iværksætter.  
  Arbejd i stilhed. Tænk uden afbrydelser. Udfordr din miljøvenlighed - din vilje og lyst til nødvendige omstillinger. 
  Din hverdag er fyldt med mange ord. På dette værksted arbejder du overvejende i stilhed sammen med dig selv. Med  
  dine værdier. Med dine overbevisninger og ændringer af vaner og uvaner. Til fordel for biodiversiteten og miljøet.   
  Insekthotellet får du med hjem til eftertanke - til ophængning i haven eller på altanen.

 4. Højskolernes bæredygtighedsudvalg. Siden 2015 har Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) arbejdet strategisk  
  med bæredygtighed på højskolerne i Danmark, og i dag tæller netværket 28 højskoler. Få input fra processen og  
  inspiration til dit eget arbejde med bæredygtighed på både praktisk og organisatorisk niveau.
  Ved Johannes Schønau, Bæredygtighedskonsulent i Højskolerne. 

 5. Verdensmålene som skolestrategi. Hvordan kan verdensmålene blive en integreret del af skolens undervisning, drift  
  og virke? På workshoppen diskuterer vi verdensmålene i et dannelsesperspektiv, og du får inspiration til at arbejde  
  helhedsorienteret med verdensmålene, så bæredygtighed bliver en ledetråd i måden at drive og være skole på. Der  
  bliver også mulighed for i fællesskab med de andre deltagere at idéudvikle på konkrete bæredygtighedstiltag og  
  -aktiviteter, der kan sættes i værk på din skole. Ved Kristine Fjord Tolborg, programleder for verdensmålscertificerin- 
  gen 2030 SKOLER.

11.30 Frokost

12.30 Perspektiver 4-5  

 4. Hvorfor vi har brug for hjemmeskolen
  Coco Kjærgaard er hjemmeunderviser og forfatter til bogen ”Den Er Hjemme - i gang med hjemmeundervisning”, der  
  udkommer i 2021. Gennem fem år med undervisning i hjemmet af sine tre børn har hun levet sig til en masse erfaring  
  med læring uden for de etablerede tilbud. 
  Ligesom bæredygtighed i naturen hænger sammen med biodiversitet, så har et sundt uddannelsessystem også brug  
  for mangfoldighed. Coco fortæller om de refleksioner, der ligger bag valget af hjemmeskoling, og hvordan hjemme- 
  skolen er græsplænens mælkebøtte - på godt og ondt. 
  Coco bor med sin familie i Billund, børnenes hovedstad, hvor hun også er opstillet til byrådet.  



 5. Indkøbsfællesskaber: Lokalt fællesskab kan løfte alt – hvis vi vil…
  Bæredygtighed handler også om de samfund, vi lever i, men når områdets sidste skole eller dagligvarebutik lukker, er  
  der ikke meget lokalsamfund tilbage med mindre, byens borgere selv tager fat. Det handler om kreativitet og ildsjæle,  
  men i høj grad også om borgerlig dannelse, hvis de gamle vaner skal lægges om, og udviklingen vendes. Det er svært,  
  men langt fra umuligt.
  Ved Flemming Jørgensen, direktør, Borgerkraft. Tidligere projektchef i Coop og ansvarshavende chefredaktør,  
  Samvirke.
 
13.00 Værksteder 1-5
  2. runde (de samme fem værksteder gentages)

14.00 Kaffepause

14.30 Verdens Café - Alle taler med alle
  Fælles udforskning af tre kraftfulde spørgsmål om bæredygtig aktivisme og veje til stærkere fællesskaber ved Helle  
  Solvang og Søren Hermansen.

15.30 Søren Hermansen: Bæredygtighed, innovation og fælledskab 
  Hvad kan et pionersamfund, og hvordan kan vi aktivere verdens slumrende aktivister?
  Der er behov for, at flere går aktivt ind i den lange og komplicerede samtale, der skal føre til de handlinger, som sikrer  
  liv og biodiversitet på jorden. Ambitiøst? Ja, men ikke desto mindre en nødvendighedsdagsorden, vi alle har en rolle i!
  Oplæg ved Søren Hermansen, stifter og mangeårig leder af Samsø Energiakademi.

16.30 Opsamlende peptalks og sang ved Helle Solvang
 
16.40 Tak for i år!

PLANLÆGNINGSGRUPPE
Simon Lægsgaard Madsen, Brandbjerg Højskole / Vicki Boysen, Øster Åby Friskole / Michael Thagaard, Langelands Efter-
skole / Jens Fabricius Hansen, Idrætsefterskolen Ulbølle / Kenneth Degnbol, Kalø Højskole / Isabel Hansen, Osted Friskole / 
Kent Lykke, Uhre Friskole.

MEDVIRKENDE
Søren Hermansen, Samsø Energiakademi / Kristine Fjord Tolborg, Chora2030 / Esther Michelsen Kjeldahl, MSc Philosophy 
and Public Policy og klimaaktivist / Verdensmarken, Aabenraa Friskole / Johannes Schønau, Højskolerne / Coco Kjærgaard, 
hjemmeunderviser / Flemming Jørgensen, Borgerkraft - tidl. Coop / Simon Lægsgaard, Brandbjerg Højskole / Helle Solvang, 
Jordens Skole.  
Ret til ændringer forbeholdes.

 
www.friskolerne.link/kreativitetdannelsebaeredygtighed2021


