
En ny väg till framtiden 
  

med skolan som plattform för att nå de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030  
 

              Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på fika!           

                                

Välkommen till en dag om hur vi i våra olika roller och som samhällsmedborgare kan bidra 

till en hållbar samhällsutveckling där också barn och unga är delaktiga. På eftermiddagen 

bjuds pedagoger och skolledare in till en föreläsning med Anders Jidesjö följt av information 

om Skolverkets nya modul om hållbar utveckling. Senare under eftermiddagen bjuds 

allmänhet och politiker in för att ta del av en utställning kring hållbar utveckling som elever 

på Albäcksskolan tagit fram. Kvällens gäst är Martin Emtenäs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Se program nästa sida! 

 

 
Som en fortsättning på Kickoffen för Agenda 2030 
i Kalmar län i Oskarshamn november 2017 bjuder vi nu        

in till Albäcksskolan i Hultsfred den 14 november!  
 
 
 

 

Kl. 14.45 
”Helhet och relevans i utbildningen” 
Anders Jidesjö är lärare och forskare vid Linköpings 
universitet. Han pratar om hur helhet och relevans 
kan användas för att lära för framtiden och vilken roll 
känslor spelar inför ett ämne för motivation och 
inlärning. 
  
Kl 16.00  
”Skolverkets modul om hållbar utveckling” 
Bo Hellström, Den globala skolan 
 

Kl. 17.30 
"Skarvarnas planet" – ett föredrag om människan 

och de andra djuren och verkligheten vi lever i 

Ta chansen att träffa Martin Emtenäs, kanske mest 
känd som programledare för Mitt i naturen i SVT. Men 
Martin är också författare och föreläsare.  
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Program 
 

För pedagoger och ledare inom skolans verksamhetsområde  

                  

 
14.30 Fika i foajén på Valhall  
 

14.45 ”Helhet och relevans i utbildningen” 
 Föreläsning med Anders Jidesjö  
 Deltagande i den hållbara samhällsomställningen kräver en 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? 

 
16.00 ”Skolverkets modul om hållbar utveckling i utbildning” 
 Bo Hellström, Den globala skolan 
 Modulen tar upp skolans allra viktigaste uppdrag – att undervisa för hållbar ut-
 veckling. Den vänder sig till lärare som vill närma sig innehållet genom ett 
 ämnesövergripande arbete. De åtta delarna i modulen belyser och 
 konkretiserar olika områden som exempelvis arbetssätt, representationer, 
 demokrati, handlingskompetens och kreativitet. Lärarna får redskap för att 
 pröva och reflektera över undervisningsinnehållet.  
 
16.30 Utställningen om hållbar utveckling på Albäcksskolan 
 
 Anmälan görs via: 

 https://simplesignup.se/private_event/140618/20e5c5bb01 

 Senast den 7 november! 
 
För allmänhet och politiker 
 
17.00 Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander hälsar välkommen   
 Elever på Albäcksskolan berättar om utställningen som berör 
 utmaningarna för en hållbar framtid och ger tips om hållbara val i 
 vardagen. 
 
17.30 Kvällens gäst Martin Emtenäs 
 
18.30 Fika med ekokaka  
 
18.45 Startskottet för Hultsfreds kommunens kampanj för Agenda 2030 
 
19.00 Avslut 
 

 

                        

      

 

Konferensen genomförs i samverkan mellan 
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Konferensen genomförs i samverkan mellanKon 

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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