
Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika! 
 

Välkommen till en dag för att diskutera hur vi tillsammans bygger ett hållbart 

län och med skolan som plattform får barn och unga delaktiga i det 

samhällsbygget. Under dagen presenteras också olika verktyg och metoder för 

att utbilda för hållbar utveckling. 

 
" Agenda 2030-arbetet är precis som när ett land 

antar ett nytt officiellt språk. Alla kommer inte vara 

med från början. Det kommer ta tid för olika aktörer 

att anta det nya språket, men det måste in i vissa 

system för att det ska hända: skola, kommuner, 

ledning och styrsystem."  

Säger Parul Sharma, människorättsjurist, författare och 

ordförande för Agenda 2030-delegationen som inleder 

konferensen.    

 
Konferensen vänder sig till: 

Politiker, tjänstemän, skolledare, pedagoger och ungdomar i högstadiet och gymnasiet från 

länets tolv kommuner. 

Dagen fokuserar på tre av de sjutton globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030:  

 

                             Anmälan görs via: 

                           www.denglobalaskolan.se 

                                  Sista anmälningsdag är den 

                                  6 november      

 

Livsstil, hälsa och delaktighet 
         
        - en kickoff för Agenda 2030  
            arbetet i Kalmar län! 
 
 
  

Oscarsgymnasiet i Oskarshamn den 16 november klockan 9.00 – 16.30 

 

 

 

Parul Sharma 

 

https://www.utbyten.se/samarbete-och-utbyte/den-globala-skolan/seminarier/oskarshamn-2017-11-16/


               

                                

 

Program 
9.00    Välkomna till konferensen  

 Konferensen öppnas gemensamt av representanter för Länsstyrelsen Kalmar län, 

 Landstinget Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län  

 

 Inledning av Parul Sharma, ordförande för Agenda 2030-delegationen 

 Agenda 2030, vems hållbarhetsagenda är det egentligen? 

 

10.00  Fika 

  

Härefter följer två parallella program, ett för ungdomarna som representerar länets tolv kommuner och 

ett för lärare, skolledare, politiker och tjänstemän. 

 

10.30 Vuxengruppen  

Deltagande i den hållbara samhällsomställningen kräver utbildning som är aktuell och 

relevant. Vad säger forskningen kring det och hur gör man för att inkludera elever i en 

utbildning där mening och relevans har en större tydlighet?  

Föreläsning med Anders Jidesjö, lärare och forskare, Linköpings universitet. 

 

Ställ om för framgång – med hälsofrämjande processer som drivkraft för hållbar 

utveckling. Skolans möjligheter att förena glädjen av att utvecklas med lärande för hållbar 

utveckling är oändliga. 

Föreläsning med Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare, Landstinget i Dalarna. 

 

10.30 Ungdomsgruppen 

Ungdomarna identifierar utmaningarna för att nå de globala hållbarhetsmålen och tar 

fram förslag för att bygga ett hållbart Kalmar län. 

 

12.15 Lunch 

 

13.30 Metodtorg och samtalsgrupper 

Här har pedagoger möjlighet att träffa organisationer och myndigheter som erbjuder material, 

metoder och personella resurser för skolan. Samtidigt möter politiker och tjänstemän 

ungdomsgruppen för att hitta gemensamma lösningar på framtidens utmaningar och ett hållbart 

Kalmar län. Fika serveras från kl 14.30  

 

 15.30 Återsamling och avslutning   

Grupperna redovisar sina förslag på hur vi tillsammans bygger ett hållbart län. Redovisningarna 

mynnar ut i en avsiktsförklaring som lämnas över till Regionförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget. 

 

16.00 Parul Sharma avslutar konferensen 

    

    

 

 

  

Anders Jidesjö 

 

Johan Hallberg 

 

Konferensen genomförs i samverkan mellan: 

 

K 

 

 

 

 

Kontakt 
       Bo Hellström, Den globala skolan 

      bo.hellstrom@denglobalaskolan.se                       

       Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost 

       kerstin.eriksson@energikontorsydost.se     
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