WWF bjuder in dig som nyckelperson till en konferens med syfte att förtydliga behov och se möjligheter inom utbildningssektorn.

Skola på hållbar väg
•

Om lärande för hållbar utveckling

•

Om skolans roll inom hållbar utveckling

Skolan har en nyckelroll för att samhället ska kunna utvecklas i hållbar riktning. Det handlar inte
bara om enskilda projekt eller ämnen utan om skolans många verksamheter och uppdrag. Det handlar om att greppa hela skolan och se utbildningssektorn som viktig aktör i samhället.
Världsnaturfonden WWF har under många år engagerat sig för att understödja arbetet inom utbildningssektorn och arrangerar en arbetskonferens där du som nyckelperson inom lokalt utvecklingsarbete är välkommen att både ge information samt ta emot och kanalisera behov och krav.
Innehåll:

MÖTEN: träffa skolledare, lärare, förskolepersonal, representanter från mat,

städ och vaktmästeri, skol- och miljöpolitiker samt skolchefer och lärarutbil dare och representanter för sex kommuner.
ERFARENHETER: ta del av erfarenheter av tio skolors utvecklingsarbete
inom hållbar utveckling
PEDAGOGISK MARKNAD: modellskolor berättar
FÖRELÄSNINGAR: anmäl ditt deltagande på www.wwf.se/greppa
HÅLL – BAR: en bar med bra och billiga mackor och öl/vin
SKOLOR PÅ HÅLLBAR VÄG

Tid:

Torsdagen den 2 december kl. 13.00 – 19.00 samt
fredagen den 3 december kl. 09.00 – 12.30

1. Sjöfruskolan/
Tomtebogårdsskolan
2. Hedlundaskolan

Plats:

Globala Gymnasiet på Söder i Stockholm, nära T-bana
Zinkensdamm.

3. Norrsundsskolan
4. Hosjöskolan
5. Globala gy

Anmälan:
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www.wwf.se/greppa
Vi har 200 platser. Först till kvarn!
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Hör av er med frågor:
gitte.jutvik@wwf.se eller telefon 08-624 74 36, 070-217 319
På www.wwf.se/utbildning kan ni läsa mer om
WWFs arbete med Skola på hållbar väg.
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3
5 6. Björknässkolan
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7.Rudbeckianska gy
8. Mälardalens
högskola
9. Polhemsgymnasiet
10. Porthälla gy

Preliminärt program för hela konferensen
(version 2010-09-15) Var beredd på att det kan komma att ändras!

Del I

Vägar vidare - erfarenheter från modellskolor och kommuner
För deltagare från modellskolor och modellskolekommuner
samt representanter från organisationer och nätverk.

13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 16.00

Välkomna! Presentation av teamen.
Sammanfattning av modellskolearbetet
Lärande för hållbar utveckling och skolans roll inom hållbar utveckling. Vad bör göras? Hur och vem ska göra det?
Grupparbete. I arbetsgrupperna är deltagarna mixade från olika
modellskoleorter.
Redovisning och genomgång inför morgondagen.
Pedagogiskt torg
Skolledare, lärare, politiker och tjänstemän samt lärarutbildare och
lärarstuderande i Stockholmsregionen/Mälardalen bjuds in. De får
möjlighet träffa team från modellskolorna för information om deras
utvecklingsarbete. Några seminarier kommer även att erbjudas.
Modellskolor och representanter från modellskolekommuner informerar om LHU arbetet på skolan och i kommunen samt tankar framåt.
Ett bord och en skärm per skola/kommun.
Max 200 pers. Anmälan på nätet. Macka o öl till självkostnadspris.
Buffé för modellskoleteamen. Anmäl deltagande!
Dialog för fokuserat utvecklingsarbete
Deltagare från modellskolor och modellskolekommuner samt representanter från organisationer och nätverk möter beslutsfattare och
skolutvecklare.

Torsdag
2 dec.

16.00 – 16.30

Del II

Torsdag
2 dec.

16.30-19.00

19.30

Del III
Fredag
3 dec.

9.00 – 9.30
9.30 – 9.50

9.50 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 11.30

11.30 – 12.30

12.30

Lärande för hållbar utveckling och modellskolearbetet – föreläsning.
Grundskola och gy och hållbar utveckling idag och i morgon.
Hur lärande för hållbar utveckling kommer in i reformarbetet.
Representant från Skolverk eller departement.
Global utblick (film)
Genomgång av grupparbetet då krav och synpunkter från gårdagen
tas vidare till berörda aktörer.
Lärande för hållbar utveckling och Skolans roll inom hållbar utveckling. Det här bör göras! Det är vi som tar ansvar för genomförande!
Grupparbete. Mixade grupper
Fika under samtalet
Beslutsfattare och skolutvecklare reflekterar över de krav och synpunkter som framförts i grupperna.
Mötet avslutas med en ”läxa” som följs upp varje år – fram till 2015.
Lunch – anmäl deltagande

Modellskolor finns i följande kommuner:
Umeå, Norrtälje, Nacka, Stockholm, Västerås, Falun och Göteborg

Skola på hållbar väg
genomförs med stöd från Sida

