
Tak for invitationen 

 Hvad er UNESCO? 

 Sammen om verdensmålene 

 Naturvidenskab forrest i bussen 

 Bliv en del af UNESCO-familien i Danmark 

 

  

 



 
UNESCO 
Peace in the minds of men 
 
• FN-organisation 

• 193 medlemslande 

• 1945 

• 4 søjler: uddannelse, videnskab, kultur og 
kommunikation 

 

 



UNESCO – fra verdensarv til 
havforskning 

• Fremme humanistiske værdier 

• Standardsættende instrumenter 

• Multilateralt samarbejde 

• Danmark i UNESCO – UNESCO i Danmark 

 



UNESCO-nationalkommission  

• Rådgive regeringen, bindeled til 
civilsamfund 

• Synliggøre og udbrede kendskab til UNESCO 

• 4 ministerier  

• 19 medlemmer, heraf 2 unge 

• Delegation i Paris 

• Sekretariat i UVM  

 





Ny strategi 2019-2022 
FN’s verdensmål 

Partnerskaber 
Kommunikation  
Ungeperspektiv 

Ligestilling 
 
    



17 verdensmål for klodens udvikling 
https://www.youtube.com/watch?v=q5n
FFTnUM4w 
 
• Globale mål 

• Inden 2030 

• Regeringens handlingsplan 

• Parlamentarisk 
arbejdsgruppe/2030 netværket 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q5nFFTnUM4w
https://www.youtube.com/watch?v=q5nFFTnUM4w
https://www.youtube.com/watch?v=q5nFFTnUM4w


Verdensmål og fremtidens 
kompetencer 

• De 17 verdensmål skaber ny ramme  

• Komplekse udfordringer kalder på komplekse 
løsninger  

• Brug for en helheds-tilgang 



 
OECD: Need for a broad set of knowledge, skills, 

attitudes and values in action 
 

  



Mål 4 og 4.7 

• Kvalitetsuddannelse til alle 

• 4.7: Globalt medborgersskab, uddannelse for 
bæredygtig udvikling (ligestilling, kulturel 
mangfoldighed, menneskerettigheder)  

• UNESCO ansvar for mål 4  



 

 

 



Strategi 2019-2022 
God uddannelse og globalt 
medborgerskab 
 • alle børn og unge kender verdensmålene 

• fremme fortællingen om, at naturvidenskab er 
en del af almen dannelse  

• flere – og flere piger skal vælge en teknisk-
videnskabelig uddannelse 

• (ud)dannet til bæredygtighed –  

 ny fortælling om erhvervsuddannelser  

 



Alle børn og unge kender 
verdensmålene 
 
• National strategi for uddannelsernes arbejde 

med FN’s verdensmål for bæredygtig 
udvikling  

• Globale kompetencer i lov om gymnasier 

• UNESCO verdensmålsskoler 

• Samarbejde med ASTRA 

 

 

 



Flere – inkl. piger (!) i STEM 

• UNESCO Learning City Sønderborg: Girls Days in 
Science 

• UNESCO L’oréal pris 

• Teknologipagten  

• Danwise network 

 

 

 

 



(ud) dannet til bæredygtighed 
- ny fortælling om erhvervsuddannelser 

• Rapport med anbefalinger 15. maj 

• Partnerskab med DEG, ASTRA, Teknologipagten 
fonde med flere 

• Folkemødet 2019 



UNESCO er allevegne i Danmark 

Look after your nearest UNESCO-
designation – It might be located 

behind you 



UNESCO community 

• UNESCO Verdensmålsskoler  

• UNESCO materialer og inspiration  

• UNESCO By netværk  

• UNESCO udpegninger 

• UN Decade of the Sea 2021-30 

 

 

 


