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Kort rapport om forløbet: Projektet har været en stor succes - det på trods af corona-

nedlukning og dermed færre muligheder for fysisk aktivitet på 

skolerne. De guidede ture samt oplæg om EU, Mobilitet og Klima 

har været af stor interesse for skoler i hele landet: Mange klasser 

har har deltaget, og flere har allerede vist konkret interesse for, 

at konceptet også finder sted i 2022. 

 

Vi har fået positive tilkendegivelser fra lærere både i forhold til 

udendørs undervisning i en corona-tid, samt at eleverne havde 

mulighed for helt konkret at koble EU's arbejde med mobilitet og 

klima til deres eget lokalområde og dagligdag, hvilket kan være 

med til at understøtte elevernes læring om EU og EU's 

beslutningsprocesser. 

Desuden har vi mødt en stor efterspørgsel på det tilhørende 

digitale undervisningshæfte, som både kan supplere turene og 

oplæg, men som eleverne også kan arbejde med uafhængigt af 

projektet. 

 

CONCITO's eksperter i mobilitet har været inddraget i forhold til 

at bibringe den nyeste viden inputs til projektet, kvalitetssikring 

samt holdt internt oplæg. 



   

 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Aktivitetsmålene for projektet er opnået. 

 

Klimaambassaden har i projektperioden afholdt guidede ture og 

oplæg for over 650 elever om EU's rolle i praksis ift. mobilitet og 

klima. Disse er afholdt for både udskolingsklasser og 

ungdomsuddannelsesklasser i hele landet. Hvis året ikke var 

hæmmet af corona-nedlunkninger, kunne elev-antallet have 

været endnu højere. Aktivitetsmålet var 500 elever. På baggrund 

af den store succes vil vi så vidt muligt lade konceptet leve videre 

i CONCITO's Klimaambassades frit tilgængelige tilbud. 

 

Blandt lærere har vi har oplevet høj efterspørgsel på 

undervisnings-hæftet, fordi det kan være være med til at gøre 

EU's arbejde og rolle mere konkret for eleverne. Vi forventede 

10.000 visninger inden for det første år efter udgivelse - men 

som besøgs-statistiken ser ud pt., opnår vi dette antal visninger 

på omkring 7 måneder. Vi antager, at det er grundet det store 

fokus, der er på klima i undervisningen pt., og at hæftet kan 

være med til at gøre EU-undervisningen mere relevant for 

eleverne. Samtidig findes der derudover ikke mange 

undervisningsmaterialer om EU og klima. 

 

Udover aktivitetsmålene har 30 nye frivillige klimaambassadører 

fået ny viden om EU, mobilitet og klima. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om 

det europæiske 

fællesskab (EU)? 

Som nævnt har vi oplevet en stor efterspørgsel fra lærernes side 

ift. både guide ture, oplæg og undervisningshæfte. Eleverne har 

ved turene været engagerede og stillet mange spørgsmål. De har 

udtrykt, at projektet er en god måde at få sat EU i perspektiv, at 

kunne relatere til EU-tiltag i praksis og at rykke undervisningen 

udenfor klasseværelset. Desuden hører vi fra lærere, at EU bliver 

mere relevant ud fra denne metode koblet med, at det er unge 

frivillige, der formidler om EU.  

 

Da undervisningshæftet også har stor interesse for målgruppen, 

er det også med til at understøtte oplysningen om EU for unge 

Danmark i undervisningen. 

 

CONCITO og Klimaambassaden vil fortsætte med at markedsføre 

undervisningsmaterialet i alle relevante sammenhænge. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Der er samarbejdet med organisationen Verdens Bedste Nyheder 

med fokus 

på udbredelse. 

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 16 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

14 frivillige og derudover medarbejdere og praktikanter fra 

CONCITOs Klimaambassades sekretariat 

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

Omkring 600 elever 

Deltagergebyr?  Gratis 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvorledes blev 

arrangementet 

annonceret 

CONCITO's Klimaambassades hjemmeside og nyhedsbrev,  

Klimaambassadens hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Skovvejens Skolen, Ballerup (2 gange med 2 forskellige klasser) 

Københavns Kommunes Klimaambassadør-uddannelse (4-5 

klasser) (både med hold forår og efterår) 

3 gymnasieklasser i Aarhus (Egå samt Katedralskolen) - to 

arrangementer 

Lillebæltskolen, Middelfart 

Baltorp Gymnasium, Ballerup 

Kochs Skole, Aarhus 

Steinerskolen, København 

Hedegaardsskolen, Ballerup 

Science Talenter (Sorø) 

Lindehøjskolen 

HF Imagine (Thy) 

Region Syd, 5 ungdomsuddannelser 

Verdenstimen (for skoler i hele København) 

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en 

blevet udbredt. 

Klimaambassadens undervisningsplatform, Sustainable, når 

bredt ud på skoler og ungdomsuddannelser i hele landet (har pt. 

haft ca. 1,5 mio. besøg), hvorpå undervisningshæftet om EU, 

mobilitet og klima er uploadet. Platformen ligger tilgængelig på 

adskillige læringsplatforme/intranet over hele landet. 

Kendskabet til hæftet er ligeledes udbredt via nyhedsbrev, 

facebook, LinkedIn og Twitter. 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

www.sustainable.dk/eu  

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 

brugere?  

Pt. har undervisningshæftet omkring 1200 besøgende/md - ca. 

750-800 unikke brugere. 

 

http://www.sustainable.dk/eu
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