
	

	

Nyhedsbrev	–	august	17	
	

	

Den 14. september løber dette års Samskabende Konference om Undervisning i Bæredygtig udvikling 
(SKUB17) af stablen, når RCE Denmark både stiller skarpt på, spiludvikling og hvad der allerede findes af 
spil om FNs 17 verdensmål. En dag hvor lærere, forskere, politikere og andre med interesse for uddannelse 
og bæredygtighed inviteres til en anderledes konference med aktuelle oplæg, workshops og eksperimenter. 
Tilmelding via Greenticket.dk/skub 

Læs mere: http://rce-denmark.dk/node/77		

	 	



	

RCE-Youth-Denmark  
RCE-Youth-Denmark er et nydannet nationalt ungdomsråd, der arbejder for at fremme undervisning i 
bæredygtig udvikling fra et ungdomsperspektiv. 

Det er en del af det globale RCE Youth Network, som United Nation University er i gang med at opbygge. 
Formålet er at styrke verdens ungdom i arbejdet for at forstå og handle på lokale uddannelses- og 
læringsmæssige problemstillinger vedrørende en global bæredygtig udvikling. 

Aktuelt er RCE-Youth-Denmark i gang med at forberede en kortfilmkonkurrence om bæredygtighed. Det 
sker, når frivillige klimaambassadører først underviser grupper af elever fra et udvalg af gymnasier, som 
derefter skal producere små kortfilm, fx om hvordan deres egne skoler kan udvikle sig mere bæredygtigt.  

Læs mere om RCE-Youth: First RCE Youth Network in Europe & Global RCE Network’s Facebook-side  

Interesseret i at være med i RCE-Youth-Denmark? Kontakt David Rangan på dara@nextkbh.dk 

 



 

Guide til videregående uddannelser  
	

RCE Denmarks og Chora Connections studenterguide til videregående uddannelser med bæredygtighed er 
den første guide der beskrivelser de 161 bæredygtighedsrelevante uddannelser, der udbydes på Danmarks 
8 universiteter, 8 professionshøjskoler, 9 erhvervsakademier og 3 kunstneriske uddannelsesinstitutioner.  

I guiden finder du oplysninger om, hvilke typer af uddannelser de bæredygtighedsrelevante fag indgår i 
samt hjemmesider og kontaktinformationer. Derfor er guiden relevant for: 

• Nye studenter der søger en videregående uddannelse  
• Studerende der ønsker ekstra fag for at beskæftige sig med bæredygtighed i bred forstand 
• Bachelorstuderende der kigger efter en kandidatuddannelse 
• Studerende der leder specifikt efter en uddannelse med fokus på bæredygtighed 
• Politikere og alle med interesse for bæredygtighed og uddannelsesområdet. 

• Download guiden her! 
• Notat Kort version Kortlægning af uddannelser.pdf 
• Hele notatet om Kortlægning af uddannelser.pdf 

 
  



 
	
	

European RCE meeting at FAIR&FRIENDS 2017 in 
Dortmund, North-Rhine-Westfalia 

 
To bestyrelsesmedlemmer fra RCE Denmark og to medlemmer af RCE-Youth-Denmark deltager i det 
Europæiske RCE-møde i Dortmund den 7-10 september. Ved den seneste globale RCE-konference kom 
vores delegerede hjem med ideen om at etablere ungdomsafdelingen, hvilket vi nu er det første RCE i 
Europa, der har etableret. Vi håber, at inspirere andre RCE’er i Europa til at gøre det samme. Desuden vil 
det Europæiske RCE møde have fokus på UBU inden for erhvervsuddannelserne, på udeskole-pædagogik 
samt på UBU i forhold til migrationsproblemer. 

	

 
	

Nyt logo og ny hjemmeside 
Som det fremgår i toppen af dette nyhedsbrev, har RCE Denmark fået ny identitet med nyt logo og en ny 
hjemmeside. Designet kan vi for begge deles vedkommende takke Mervyn Kurlansky for, som generøst har 
gjort det pro bono. 

Den nye hjemmeside og nyhedsbrevet indgår i en styrket kommunikation til medlemmer og UBU 
interesserede i Danmark. Derfor opfordrer alle medlemmer til at sende input om aktiviteter, aktuel information 
og viden, som andre kan have glæde af, til sekretariatet, cathrine@choraconnection.dk. Tjek hjemmesiden 
ud her: www.rce-denmark.dk  

 



 

	

Projektleder i RCE Denmark 
Siden RCE Denmark overgik fra at være statsstøttet til privat kontingentbaseret forening, har vi ikke haft 
ansatte. Vi har videreført arbejdet med sekretærhjælp til det administrative, først af DIST/AAU og det 
seneste år af Chora Connection. Derimod har vi manglet en projektleder, da medlemmerne af bestyrelsen i 
forvejen er (mere end) fuldtidsarbejdende, og derfor har manglet kræfter til at realisere potentialet og mange 
af ideerne fyldestgørende i forhold til, hvad der kan og bør gøres for at fremme UBU i Danmark. Fra maj til 
august aftalte vi en deltidsansættelse af Cathrine Sort, som er en erfaren og dynamisk projektleder. Cathrine 
har boostet vores arbejde, med udgangspunkt i interview af nøglepersoner på UBU-området og input til 
styrkelse af RCE Denmarks arbejde, kommunikation og forarbejdet til fundraising og hvervekampagne. Vi 
håber dette arbejde blandt andet vil føre til øget opmærksomhed, flere medlemmer og bedre økonomi. 
Cathrine arbejder videre med UBU, nu som projektleder hos Chora Connection.  

 

 

 



Bestyrelsens arbejde i den kommende tid 
Lige her og nu er flere i bestyrelsen travlt optaget af forberedelsen af årets SKUB konference den 14. 
september. Resten af året vil vi prioritere arbejdet med: 

1. Fundraising 
2. Medlemshvervekampagne 
3. Aktivering af frivillige – bl.a. til at opdatere ideer og opgaver på hjemmeside 
4. Løbende kommunikation til medlemmer og andre UBU-interesserede 
5. Afholdelse af workshops, fyraftensmøder og lignende.  

 

Deltag 
Er du interesseret i at deltage og/eller har du forslag til aktiviteter? Kontakt Jeppe Læssøe, jepl@edu.au.dk 

Bliv	medlem:	Priser	for	et	års	medlemskab:	

Studerende:	100	DKK	
Privatpersoner:	250	DKK	
Små	virksomheder	og	organisationer	(omsætning	under	5	mio.)	samt	skoler:	1.000	DKK	
Store	virksomheder	og	organisationer	(omsætning	på	eller	over	5	mio.):	5.000	DKK	
Online	tilmelding:	http://rce-denmark.dk/form/medlemskab		

Giv	et	støttebidrag	

Hjælp	os	med	at	styrke	det	vigtige	arbejdet	med	at	fremme	uddannelse	for	bæredygtig	udvikling.	RCE	Denmark	
er	en	non-profit	organisation,	hvor	du	kan	gøre	en	forskel	enten	ved	at	give	en	fast	donation	eller	et	
engangsbeløb.	Medlemsskab	og	faste	bidrag	er	med	til	at	kvalificere	os	til	at	søge	tipsmidler	mv.	Se	her	hvordan	
du	let	kan	støtte:	

Støttebidrag	oveni	medlemskabet	kan	overføres	via	MobilePay	til:	61461	

Donationer	kan	overføres	til:	Merkur	Bank,	Reg.nr.:	8401	Kontonr.:1298662	

Vi	sender	nyhedsbrev	hver	2-4	måned.	Hvis	du	har	input	eller	ideer	til	nyhedsbrev,	hjemmeside	eller	aktiviteter,	
er	du	meget	velkommen	til	at	kontakte	os.		
Ønsker	du	ikke	at	modtage	nyhedsbrevet,	så	send	e-mail	til:	charlotte@choraconnection.dk		


