
 En ny väg till framtiden 
med skolan som plattform för att nå de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 

 

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika! 
 

 
 

Välkommen till en dag då vi får samtala om hur olika samhällsaktörer kan bidra 

till en hållbar samhällsutveckling där också barn och unga ska vara delaktiga. Du 

som pedagog får genom workshops ta del av olika verktyg och metoder för att 

utbilda för hållbar utveckling och för dig som tjänsteperson inom offentlig sektor 

eller företagare hålls ett seminarium om exempel på hållbar energiomställning.  

 
 
Konferensen vänder sig till: 

Pedagoger, skolledare, politiker, tjänstemän och 

näringsliv. 

Anmälan görs via: 

www.torsas.se/anmalan-hallbarhet.aspx 

Sista anmälningsdag är den 12 september.      
 

Se program nästa sida!     

 

   

Som en fortsättning på Kickoffen för Agenda 2030 
i Kalmar län i Oskarshamn november 2017 erbjuder vi nu  
tre konferenser i Kalmar län hösten 2018.          
 
Först ut är Torsås kommun den 20 september! 
 
Mjölner/Torskolan, Lunnagatan 8 Torsås, kl 8.30 – 16.00 
 
 

 

Kontakt 
       Bo Hellström, Den globala skolan 

      bo.hellstrom@denglobalaskolan.se                       

       Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost 

       kerstin.eriksson@energikontorsydost.se  

       Thomas Svarén, Regionalt skolprojekt 

       thomas.svaren@vimmerby.se     
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Gemensamt förmiddagsprogram  
8.30    Samling och fika 
 
9.00    Välkomna till konferensen  
 Lena Ovesson, soloföretagare med brinnande intresse för landsbygdsutveckling 
 och hållbarhetsfrågor. 

 

9.15 Så jobbar vi för ett hållbart Kalmar län 

 Pär Hansson, Länsarkitekt/ chef samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen Kalmar län 
 

9.30   Globala mål för alla – vägen till en hållbar framtid 
 Lina K Wiles, hållbarhetsstrateg, ÅF 
  

10.15 Bensträckare och frukt 

 

10.30 Nu hettar det till! 
 Klimatrevyn – ett lätt spel om en tung fråga där ni bland annat får träffa ekonomen Max 
 Kosing, politikern Inge Stake, designern Tindra Struts och klimatskeptikern Tomas Trotsig 
 De har alla olika ingångar till hur klimatfrågan ska lösas. Anika Agebjörn och Bill Brolin. 
 

11.00 Utbildning som en väg till förändring - 25 års miljöarbete i Buenos Aires och  

 internationellt. Proyecto Pereyra ger perspektiv på lokalt och kontinentalt 
 miljöarbete. Cecilia Gelabert och Pablo Stéfano.   

11.30 Lunch 
 

Eftermiddagens program för pedagoger kommer att innehålla: 
 
12.30  Introduktion -  Vad är utbildning och lärande för hållbar utveckling? 
 
13.00 Välj en av fyra olika workshops  
 
14.15 Fika 
 
14.30 Välj en av fyra olika workshops 
 
15.45 Återsamling och avslutning 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Konferensen genomförs i samverkan mellan 

 

K 

 

 

 

 

Workshop 1  Introduktion till Skolverkets 
 modul om hållbar utveckling  
  

Workshop 2 Schyst resande – Gör ett schyst 
 avtryck och förändra världen! 
 Workshop om hållbar turism 
 utifrån de Globala målen.   

Workshop 3 Lärande för hållbar utveckling i 
 förskolan – Linköping kommuns 
 utvecklingsarbete för LHU i 
 förskolan  

Workshop 4 Miljöpedagogik – ett annat 
 synsätt – medvetandegöra, 
 handling och förändring 
 

 

Val av workshop gör du i 

samband med anmälan. 
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