
Konference: Bæredygtig dannelse, 
undervisning og drift i efterskolen 

Tid: Onsdag den 28. april 2021, kl. 10.00 - 16.00
Sted: Oure Efterskole, Idrætsvej 1, 5883 Oure
Pris: 625,- kr.

Frist for tilmelding: Fredag den 9. april 2021

Målgruppe: Alle ansatte på efterskoler, ledere og  
efterskolebestyrelser

– perspektiver, praksis og paradokser



Med FN’s Verdensmål og Danmarks Klimalov er retningen sat og opgaven klar: Menneskets adfærd 
og forbrug af klodens ressourcer skal være mere bæredygtig! Men hvilken rolle kan og skal eftersko-
lerne spille?  Hvordan kan de vinkle dannelsesarbejdet i forhold til de omstillinger, som de unge har 
brug for at forholde sig til? Hvordan underviser, drifter, bygger og renoverer skolerne bæredygtigt? 
Og hvad må de forvente, fremtiden byder på?

Konferencen på Oure Efterskole, hvor verdensmålene er tænkt ind i værdigrundlag og dannelses-
idealer, giver både tips og tricks til pædagogik og drift og mulighed for de mere dilemmafyldte og 
politiske diskussioner om bæredygtig dannelse.

Program

09.30 – 10.00  Ankomst og lidt til ganen

10.00 – 10.15  Velkomst 
   v/Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen,     
   og Mette Romer Søborg, forstander for Oure Efterskole

10.15 –10.55   ”Dannelse i det antropocæne”
   Oplæg v/ Morten Ziethen, Ph.d., lektor, Institut for kultur og læring, AAU 

Vi lever i dag i det, man betegner som den antropocæne tidsalder. Men vi lever ikke    
bæredygtigt i den. Vi er for mange mennesker, der kræver mere, end jorden kan holde til. Der er brug 
for ”antropocæn dannelse”.  En dannelse hvormed vi både evner at tage hensyn til naturen og dens 
knappe ressourcer og levner plads til hinanden og fremtidige generationers behov. Det kræver en 
anden forståelse af, hvad natur er, og hvad et menneske er. 

10.55 –11.00  Pause 
   – til refl eksion og snak med sidemanden, mens panelet kommer på plads

11.00 –12.00  Debat: Er der plads til ”slap nu af!”? 

Når vi taler bæredygtig dannelse og undervisning i efterskolen, er det så aktivismen eller dannel-
sesopgaven, der skal bane vejen?  Hvilken rolle kan og skal efterskolerne spille? Og hvor starter man 
som efterskole og -lærer de omstillinger, de unge har brug for at forholde sig til? Hvad skal de lære, og 
hvordan skal de lære det?

Jeppe Søe, Efterskoleforeningens bestyrelse, kommer rundt om spørgsmålene med:

  • Michael Thagaard, forstander for Langelands Efterskole
  • Maria Vinding Perera, forstander for Femmøller Efterskole
  • Jan Coermann, forstander for Flakkebjerg Efterskole 
  • Ulrik Bramsen Joensen, viceforstander på Oure Efterskole
  • Sofi e Winge-Petersen, tidl. efterskoleelev og nu med i Ungeklimarådet 



12.00 –12.45  Frokost

12.45 – 14.15  Deltagerne går ud i grupperum,  hvor der er ka� e

Timelding: En café pr. deltager

1. Café undervisning 1
”Om verdensmål i de humanistiske fag, projekter og Fælles Forandring”. Oplæg ved Charlotte Hede-
vang Nielsen, projektleder, Efterskoleforeningen, og Mads Halskov dannelseslærer og globallærer 
på Oure Efterskole.

2. Café undervisning 2
”Om verdensmål i de naturvidenskabelige fag, innovation og verdensmålsbrobygning”. Oplæg ved 
Karin Skjøth, projektleder, Efterskoleforeningen, og Mads Nielsen, sciencelærer på Oure Efterskole 
og tidligere formidler på Naturama Svendborg.

3. Café køkken
”Om at gøre køkkenet og køkkentjansen bæredygtig i mere end én forstand”. Oplæg ved Maria Bru-
selius-Jensen, CEFU, og Mads Simon Dreyer, Oure Spisehus.

4. Café drift - energi og bygninger
”Om bæredygtigt byggeri og innovative løsninger”. Oplæg ved Lars Holm, WE BUILD DENMARK, 
erhvervsklynge for byggeri og anlæg, og Kim Lind, pedel på Oure Efterskole.

5. Café værdier
”Hvilke pædagogiske og økonomiske værdier tilfører fokus på bæredygtighed efterskolen?”. 
Oplæg ved Christian Kjems, ledelsen på Oure Efterskole, og Rasmus Bjerg, lærer og 
uddannelsesvejleder, Nøvlingskov Efterskole.

14.15–14.45  Pause og tid til netværk

14.45–15.45  ”Flyt dig! Eller fremtiden kommer efter dig”. 
   Oplæg v/ Anne Skare Nielsen, Universal Futurist. 
   Et oplæg, der sender jer hjem med energi og gå-på-mod.

15.45–16.00   Afrunding og tak for i dag 
   v/ Ulrik Goos Iversen, Efterskoleforeningens bestyrelse.

Tilmelding: Senest fredag d. 9. april 2021 på efterskolerne.dk/kurser


