Hvordan fremmer vi grøn omstilling
i Børn og Unge?

Grønne initiativer spirer frem lokalt. Som organisation mangler vi dog viden om, hvad der driver
engagementet og aktiviteterne, hvordan gode erfaringer bedst udbredes, og hvordan de kan forankres bredt
i Børn og Unge. ”Sammen om en bæredygtig fremtid” er en undersøgelse af arbejdet med grøn omstilling i
Aarhus Kommunes dagtilbud, skoler og UngiAarhus.
Formål
Børn og Unge vil bidrage til CO2-reduktion, og vi vil udvikle børn og unge til fremtidens grønne borgere.
Med projektet vil vi blive klogere på, hvordan vi forankrer bæredygtigheds- og klimaindsatsen som del af
kerneopgaven. Dermed vil vi understøtte arbejdet med grøn omstilling i dagtilbud, skoler og UngiAarhus bedre,
end vi gør det i dag.
Indhold
Undersøgelsen planlægges i to spor:
A. Hvad forbinder børn og unge med at være “grøn”, og hvad motiverer dem til at være bæredygtige?
Gennemføres som en designantropologisk undersøgelse med udvalgte grupper af børn.
B. Hvad er status på lokale indsatser og praksis? Gennemføres i form af fokusgrupper og survey med
medarbejdere og ledere.
Deltagere
Det designantropologiske spor A vil involvere ca. 30 elever fra ind- og udskoling. Børnene får materialer med
små opgaver, som de skal besvare og løse hjemme. Materialet bliver analyseret og vil indgå i et dialogværktøj.
I survey-undersøgelsen, spor B, bliver medarbejdere og ledere fra dagtilbud, skoler og UngiAarhus inviteret til
at deltage i fokusgrupper, hvor erfaringer med grøn omstilling i kerneopgaven drøftes. Fokusgrupperne skal
bidrage til at udvikle og kvalificere spørgsmål til den digitale survey, som skal besvares af alle afdelinger.
Resultater
Det konkrete resultat af den designantropologiske undersøgelse er et fysisk materiale, der understøtter dialog
og refleksion hos både børn og voksne. Materialet skal blandt andet fungere som et samtaleværktøj til lærere
og pædagoger, der vil tale om klima og bæredygtighed med børnene og de unge.
Resultatet af survey-undersøgelsen er data om den grønne indsats i Børn og Unge anno 2022. Data forventes
at blive visualiseret og formidlet i et letforståeligt format, som kan understøtte lokal refleksion, beslutning og
handling i det videre arbejde med grøn omstilling. Det skal også understøtte central beslutningstagning om
fællesfunktionernes fokus og understøttelse af arbejdet med klima og bæredygtighed.
Projektet ”Sammen om en bæredygtig fremtid” er medfinansieret af Aarhus Kommunes Klimafond. Det bliver
gennemført i 2022 og er forankret i Børn og Unges Sekretariat.
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Projekt ‘Sammen om en bæredygtig fremtid’ indsamler data om grønne initiativer

Klima og bæredygtighed er et af tidens vilde problemer. Det er umuligt at løse alene og med velkendte
metoder. Når vi i Børn og Unge vil sætte skub i den grønne omstilling, skal vi derfor være oprigtigt nysgerrige
på, hvad der er vigtigt for børnene og de unge, medarbejdere og ledere i dagtilbud, skoler og UngiAarhus.

