
 

Program for kick-off i SDU’s Verdensmålsforum 
24. september 2019

10.30 – 11.45 Registrering og udlevering af bæredygtige goodiebags

10.30 – 12.00 Markedsplads: Mød forskere og ansatte bag igangværende projekter og initiativer, hvor der arbejdes med FN’s verdensmål

11.00 – 12.00 Udlevering af ”Grab a bag lunch” (frokost skal være spist inden kl.12)

12.00 – 12.15 Officiel åbning af SDU’s Verdensmålsforum
v. rektor Henrik Dam

12.15 – 12.45 Forventningerne til SDU’s Verdensmålsforum – set fra rektor og studerende
En samtale mellem rektor Henrik Dam og Morten Kofod Hansen, Katrine Lind samt Sarah Monrad (alle fra Syddanske Studerende) faciliteret af 
professor Peter Bro fra Center for Journalistik, SDU.

12.45 – 16.00 SDU’s Verdensmålsforum i arbejdstøjet
Gruppearbejde, inkl. eftermiddagssnack

16.00 – 17.00 FN’s verdensmål – et kritisk-kærligt blik
v. professor Søren Askegaard, Institut for Marketing og Management, SDU

17.00 – 17.30 Tak for indsatsen … og næste skridt
v. rektor Henrik Dam

17.30 – 19.00 Tapas, vin mv.



Kick-off i SDU’s 
Verdensmålsforum





https://github.com/sdsna/2019GlobalIndex/blob/master/country_profiles/Denmark_SDR_2019.pdf



Kilde: https://www.un.org/sustainabledevelopment/why-the-sdgs-matter/Kilde: http://data.footprintnetwork.org/#/



Med en verdensbefolkning på 9,5 milliarder i 2050 vil det kræve næsten tre jordkloder for at 
opretholde de nuværende levestandarder.

30 millioner nye jobs skal skabes hvert år for at matche væksten i den globale arbejdsstyrke.

I 2030 vil 130 millioner børn leve under ekstrem fattigdom.

795 millioner mennesker er allerede i dag berørt af sult og hungersnød.

Tre ud 10 mennesker har i dag ikke adgang til rent drikkevand.

Tre milliarder mennesker er i deres forsørgelse afhængige af den kystnære og maritime 
biodiversitet.

…

Kilde: https://www.un.org/sustainabledevelopment/why-the-sdgs-matter/



Hvorfor SDU?



 

Samarbejde og viden
De store udfordringer med bæredygtig 
udvikling, verden står over for, kræver 
samarbejde og nye løsninger.

”EUA is dedicated to international cooperation. Likewise, universities in 
Europe and around the world are crucial to global sustainable 
development. Therefore, it is natural that the Association is an active 
part of the worldwide agenda for achieving the United Nations’ 
Sustainable Development Goals (SDGs).

Universities contribute to the goals through research and education in a 
wide array of disciplines that can potentially contribute to a better future. 
In a complex and developed context like Europe, it is essential that the 
achievement of the Sustainable Development Goals rests on 
knowledge, new research, innovation and citizens who are empowered 
by critical thinking. The Sustainable Development Goals clearly need 
strong societal actors, like universities, to ensure their success.”

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


 

Vi er i gang

Blandt SDU’s studerende, ansatte og 
samarbejdspartnere er der meget stor 
interesse for FN’s verdensmål – ikke mindst 
mål 13 (klima). 

Mange arbejder allerede med områder og 
projekter, der relaterer sig til verdensmålene. 



 



 



Strategien
Fokus på verdensmålene ligger i naturlig 
forlængelse af SDU’s hidtidige strategiske 
grundfortælling:

Vi skaber værdi for og med samfundet. Vi 
udfolder de mange talenter og fremmer det 
unikke. Vi bryder grænser og former fremtiden.



Vores Verdensmål
Det er vores mål, at SDU med udgangspunkt i den frie, uafhængige og kritiske forskning og 

uddannelse arbejder ambitiøst og helhjertet med FN’s verdensmål for bæredygtighed.

Vi vil skabe værdi for og med 
samfundet ved at arbejde med FN’s 
verdensmål

Vi vil udvikle talenter, som fremmer 
unikke og innovative løsninger til 
gavn for en bæredygtig verden 

Vi vil bidrage til at bryde grænser 
og forme en bæredygtig fremtid 



HVAD ER DER TRUFFET BESLUTNING OM PÅ BAGGRUND AF 
INPUT FRA STUDERENDE OG MEDARBEJDERE? 
 Udskiftning af universitetets bilpark til el- og/eller hybridbiler.

 Reduktion af madspild efter møder og arrangementer.

 Mindre plastik. 

 Mere strømbesparelse. 

 Begræns pesticider og fluorstoffer. 

 Integrering af bæredygtighed i universitetets indkøb, herunder særligt fokus på produkter i en bæredygtig forsyningskæde.  

 Reduktion af universitetets papirforbrug til fordel for digitale løsninger. 

 Bevægelse på universitetet (Active Living). 

 Fortsat udvikling og udbredelse af universitetets Gender Equality Initiative.

 Bedre affaldssortering. 



 

Formålet med SDU’s Verdensmålsforum
Medvirke til at sætte retning og indhold på SDU’s arbejde med FN’s verdensmål.

Være et mødested for netværk, videndeling og inspiration for arbejdet med at 
omsætte FN’s verdensmål til konkrete handlinger på tværs af SDU.



 

Programmet for resten af dagen

12.00 Officiel åbning af SDU’s Verdensmålsforum
v. rektor Henrik Dam

12.15 Forventningerne til SDU’s Verdensmålsforum – set fra rektor og studerende
En samtale mellem rektor Henrik Dam og Morten Kofod Hansen, Katrine Lind samt Sarah Monrad (alle fra 
Syddanske Studerende) faciliteret af professor Peter Bro fra Center for Journalistik, SDU.

12.45 SDU’s Verdensmålsforum i arbejdstøjet
Gruppearbejde, inkl. eftermiddagssnack

16.00 FN’s verdensmål – et kritisk-kærligt blik
v. professor Søren Askegaard, Institut for Marketing og Management, SDU

17.00 Tak for indsatsen … og næste skridt
v. rektor Henrik Dam

17.30 Tapas, vin mv.



Forventningerne til 
SDU’s 
Verdensmålsforum 
En samtale mellem rektor Henrik Dam, studerende 
Morten Kofod Hansen, studerende Katrine Lind og 
studerende Sarah Monrad - faciliteret af professor 
og centerleder Peter Bro fra Center for Journalistik, 
SDU



SDU’s 
Verdensmålsforum i 
arbejdstøjet



Processen frem til i dag og efter

De faglige miljøer i 
fakulteterne og 

fællesområdet udformer 
challenges.

Deltagerne på kick-off 
arbejder med 
challenges.

Challengeejere foretager 
en vurdering af ideer til 
løsninger på challenges 

og sender de ideer 
videre, som ejerne 

vurderer, SDU i første 
omgang skal handle på.

Afstemning om de 
valgte ideer blandt alle 
studerende og ansatte.

Alle ideer offentliggøres.

SDU’s bestyrelse 
præsenteres for de 
ideer, der i første 

omgang skal handles på 
fra afstemningen.



 

13 challenges i spil i dag
Hvordan kan vi på SDU booste det tværvidenskabelige samarbejde omkring verdensmålene?
Hvordan kan vi som individer leve op til verdensmålene?
Hvordan kan vi skabe et røgfrit SDU – inde og ude?
Hvordan kan vi arbejde med verdensmålene i vores uddannelser?
Hvordan kan vi skabe lige muligheder for kvalitetsuddannelse og livslang læring?
Hvordan kan vi uddanne studerende med stærk kernefaglighed og som også er eksperter i tværfagligt samarbejde, 
innovation osv.? 
Hvordan kan vi sikre en bedre mangfoldighed og en mere lige kønsbalance på SDU?
How can we sustain the current society and assist its green transition with only limited natural resource?
How can we solve the challenge Electrification?
Hvordan kan tænke vi mere cirkulær økonomi ind i driften af SDU? 
Hvordan kan vi ændre transportadfærd på SDU?
Hvordan kan vi skabe flere anstændige jobs gennem robotteknologi?
Hvordan kan vi på SDU bidrage til fred, stabilitet, menneskerettigheder og effektiv regeringsførelse baseret på 
retsstatsprincipper?



DELIVERDEVELOPDEFINEDISCOVER

PROCESSEN I DAG

27-09-2019

Udforske 
problemet

Udforske 
løsninger



Rollefordeling (5 minutter)

27-09-2019

For at sikre et godt samspil i gruppen med at udvikle 
ideer bedes I de næste 5 minutter

• Kort fortælle hvad I hedder og hvor I kommer fra

• Vælge en ordstyrer, som sikrer at alle kommer til 
orde

• Vælge en tidsstyrer, som sikrer at gruppen får løst 
opgaven til tiden



DISCOVER (15 minutter)

27-09-2019

Brug 5 minutter til at tale sammen to og to om, hvorfor I valgte at arbejde med netop denne challenge og 
hvad I særligt er optaget af.

Brug efterfølgende 10 minutter i gruppen til at dele, hvad I talte om.



DEFINE (25 min)

27-09-2019

Hver challenge indledes med et overordnet 
”Hvordan kan vi…?”.

I skal som det første med afsæt i jeres challenge formulere 
jeres egne ”Hvordan kan vi-spørgsmål…” og vælge det 
spørgsmål, som I vil finde svar på eller løse i den 
efterfølgende idéudvikling.

Til det finder I ved bordene en skabelon, som I hver især 
udfylder, hvorefter I præsenterer forslagene for hinanden.

Herefter vælger I det spørgsmål, som I vil arbejde videre 
med.



HVORDAN KAN VI…



DEVELOP (35 min)

27-09-2019

I skal nu brainstorme på mulige svar og løsninger på jeres spørgsmål. 

I starter med 5 minutters ’silent brainstorm’ (ingen snak), hvor alle skriver alle de idéer ned, de kan komme i 
tanke om.

Når I brainstormer, så prøv at tage udgangspunkt i en skala, der går fra ”now” til ”wow”. 

 ”NOW” er ideer, som vi kunne handle på her og nu uden en masse ressourcer, 
 ”WOW” er det vildeste vi kan forestille os, at vi kunne udrette sammen.

I skiftes nu til at placere jeres sedler på ”idévæggen” på jeres bord og knytter en kort uddybende kommentar til 
hver idé.

Når alles sedler er placeret, laver I ”idea clusters” – hvor sedler der minder om hinanden placeres sammen.

Vælg nu den idé (eller cluster af idéer), som I vil arbejde videre med.



NOW WOW



DELIVER (75 min)

27-09-2019

I skal nu arbejde med at gøre jeres ideer mere konkrete. Det gør I ved at udfylde ”konceptplakaten” på 
jeres bord.

Herefter skal I afrapportere jeres koncept ved at producere en video, hvor I laver et pitch for jeres 
koncept. Videoen må maksimalt have en varighed af tre minutter. 

Videoen producerer I i lokalet ved siden af, hvor der er opstillet videobokse.

I skal i videoen oplyse om, hvilken challenge I har arbejdet med og jeres gruppenummer. Så tag jeres skilt 
på bordet med.

Kl. 15.45 skal I have hængt jeres konceptplakat op på væggen.

Starter kl. 16:00 igen!



Titel
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I har mulighed for at påvirke de næste 
challenges.

Udfyld postkortet og læg det i 
‘postkassen’ ved indgangen.



FN’s verdensmål – et 
kritisk-kærligt blik

v. professor Søren Askegaard, Institut 
for Marketing og Management, SDU



TAK
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