
Bæredygtighed, dannelse og  
FN’s 17 Verdensmål – på EUC Syd



EUC Syd kvalificerer elever og kursister til 
at løse tidens og fremtidens udfordringer 
gennem en helhedsorienteret læringstilgang, 
der giver indsigt, handlingskompetencer og 
udsyn.

FN’s 17 Verdensmål danner rammen for vores 
arbejde med elevernes dannelse, - almen 
dannelse, naturvidenskabelig dannelse, og 
verdensmålene og bæredygtig udvikling 
tænkes ind i alle vores uddannelser.

Bæredygtighed har i UNESCOs definition 4 
dimensioner: social, kulturel, miljømæssig og 
økonomisk bæredygtighed, og giver en god 
ramme for vores arbejde med FN’s Verdens-
mål og bæredygtighed.

Vi ruster eleverne 
til en verden med 
store globale 
udfordringer og 
klæder dem på til 
at kunne være med 
til at løse dem, 
som velkvalifi-
cerede medarbej-
dere og ledere på 
fremtidens arbejdsmarked.

Hvad er vores mål?
Alle skal sikres mulighed for at tilegne sig 
bæredygtige kompetencer:

Viden, kompetencer, værdier, og holdninger 
der er nødvendige for at leve i, udvikle og 
understøtte et bæredygtigt og ressource ef-
fektivt samfund (CEDEFOP 2012)

Hvad er vores  
vision?
EUC Syd tager aktivt medansvar 
for den grønne og bæredygtige 
samfundsudvikling i arbejdet med 
FN’s 17 Verdensmål.

EUC Syd er bæredygtig i under-
visning, institutionsdrift og organisationsud-
vikling.

EUC Syd går foran med det gode eksempel og 
arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til 
fremme af bæredygtigtig udvikling af kompe-
tencer, værdisæt og dannelse for alle skolens 
elever, nationale som internationale.

EUC Syd udveksler viden og erfaringer og 
skaber synergi internt og eksternt i 
forskellige lokale og internationale re-
lationer og partnerskabssammenhænge.

EUC Syd deltager aktivt i den klimaneu-
trale og bæredygtige fremtid i et samspil 
med aktørerne på arbejdsmarkedet.

Bliv  
klimaklog  
på EUC Syd

Bæredygtighed



Hvad gør vi?
Verdensmålene og bæredygtighed er centrale emner på alle ud-
dannelsesområder: efteruddannelse, IB, HTX og EUD, og indgår i 
alle fag. 

Der afvikles hvert år relevante projekter med udgangspunkt i 
Verdensmålene, som integrerer bæredygtighed og fag-faglighed. 
Bæredygtige materialer og ressourceforbrug er centrale temaer i 
undervisningen.

Alle elever og kursister får et indgående kendskab til og viden om 
FN’s 17 Verdensmål og deres betydning for vores fælles fremtid og 
for os som demokratiske verdensborgere.

Vi har fokus på Verdensmålene i skolens drift 
og dagligdag og anvender ressourcer med 
omtanke.

Vi prioriterer at deltage i eksterne projekter 
med bæredygtighed, klima, energi og res-
sourcer, som nøgletemaer.

Vi har fokus på Verdensmålene på vores fælles 
møder, ledermøder, personaledage og ind-
drager gerne eksterne oplæg til inspiration.
Alle skolens adresser opretter klimaråd og viser 
stolt det Grønne Flag.

Skolens ledelse vil også initiere, facilitere og 
vedligeholde arbejdet med FN’s Verdensmål, 
dannelse og bæredygtighed på skolen.
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EUC SYD ER  
VERDENSMÅLSSKOLE
Vi kan alle gøre noget for ændre verden. 
Verdensmålene handler ikke mindst om at 
forbedre fremtiden for børn og unge, og 
verden over skal elever på folkeskoler og i 
ungdomsuddannelser lære om de 17 Verdens-
mål - og tage stilling.

Fire smedelærlinge fra EUC Syd udviklede 
en energineutral grøntsagskøler. De vandt 
efterfølgende prisen som Årets Pære for deres 
produkt.


