
Eftermiddagskonference
Green Solution House tirsdag den 25. april 2023  
Som opfølgning på et intens Grønt Dannelsesår på skoler og dagtilbud inviteres pædagoger, lærere, ledere m.fl. til 
en spændende eftermiddagskonference.

Konferencen bygger videre på sidste års Grøn Dannelses konference i januar, og Krible Krable karavanens som-
merkonference. Siden da er der opbygget et lærernetværk gennem CFU om Grøn Dannelse, hvor ideer og tanker 
bringes til brug på tværs af skoler og alderstrin. De bornholmske dagtilbud er ligeledes i fuld gang med et Grøn 
Dannelsesnetværk for medarbejdere, hvor gensidig inspiration er målet.

Eftermiddagskonferencen vil holde den grønne gryde i kog – skabe motivation og debat – til gavn for de mange 
børn og unge vi har med at gøre, samt give en fælles bevidsthed om bæredygtig pædagogik og undervisnin

PROGRAM 
13.00  Ankomst, netværk, kaffe, kage
13.30  Oplæg og diskussion v. direktør Louise Lerche-Gredal, Plastic Change
 Problemet med plastik i naturen er så akut og stort, at det kræver en fokuseret indsats. Vi bliver nødt til at  
 hjælpe med at forme de nye generationer på bedste vis, for at kunne håndtere fremtiden. 

14.30  Workshops
 Workshop 1  Grønne spirer 
  Ida Kryger, Friluftsrådet (dagtilbud og de små på skolerne)
 Workshop 2  Havet som en undervisningsressource 
  Miller, Marie Helene Birk, ivandet (5.-10. klasse)
 Workshop 3  Biodiversitet i den bornholmske natur 
  og på vores skoler. 
  Fenella Overgaard, NaturBornholm (1.-5. klasse)
 Workshop 4  Bjørnedyr, laver og mosser
  Masseeksperimentet med Lene Christensen, Astra og 
  René L. Vilsholm, NaturBornholm (4.- 10. klasse)

15.45 Oplæg og diskussion v. biolog og forfatter Anders Kofoed 
 Biolog med naturen i generne og evindelig lyst til at vide mere 
 og fortælle det videre……
 Hvordan bliver man NaturNørden Anders? Livet på Bornholm som barn og ung. 
 Anders krydrer oplægget med interessante og brugbare naturhistorier.

16.30 Idégenerering og afrunding 
17.00 Slut

Book allerede nu
Pris pr. deltager: 250 kr., dog 150 kr. for studerende. Send mail til Rene.L.Vilsholm@NaturBornholm.dk 
Skriv navn, institution, tlf. og mail, gerne på alle deltagere. 
Når tilmeldingen bekræftes, får du betalingsoplysninger.

Stor hilsen fra Ulla Didriksen, ulla.didriksen@brk på vegne af innovationsgruppen for Grøn Dannelse

Grøn Dannelse 
PÅ BORNHOLM
 

• Børn der startede i 0. klasse 
 i 2022 vil gå ud af 9. klasse 
 i 2032

• Så skal Bornholm være 
 CO2-neutral og verdenen ser 
 HELT anderledes ud

• Lad os blive klar til at uddanne 
 de unge til dén fremtid


