Tema: Ledelse af den bæredygtige skole

Bæredygtig dannelse gennem
hele uddannelsessystemet

Af Lone Belling,
foredragsholder, konsulent
og forfatter

Der kommer nogen efter os. Og de kommende generationer har brug for håb og
handlekraft, når de skal forsøge at løse klimakrise, miljøudfordringer og stigende ulighed. Denne artikel sætter
fokus på, hvordan uddannelsesledere i grundskole og ungdomsuddannelser kan arbejde med bæredygtighed og
udvikling – fx med inspiration fra FN’s 17 verdensmål. Det handler både om at sætte en langsigtet strategi og
understøtte medarbejdernes initiativer – og om at have modet til at sætte sig selv i spil.
”Jeg har altid stået på mål for, at folkeskolen er samfundets allervigtigste institution, og jeg tænker, at vi med den viden, vi har fået
– særligt inden for de sidste fem år – har en forpligtelse til at skabe
en forståelse for, hvad bæredygtighed er for en størrelse – også for
børn og unge,” siger Anne Schwartz, skoleleder på Skæring Skole,
når hun skal fortælle om, hvordan bæredygtighed i stigende grad
er blevet en del af skolens rammefortælling og noget, der siver
ind i skolens hverdagspraksis hos både elever og medarbejdere.

samles i en fælles fortælling om ”at udvikle bæredygtige mennesker til den virkelighed, som kommer dem i møde.” Fortællingen
er et pejlemærke med et klart strategisk sigte, som samtidig giver
plads til forskellige måder at udvikle det bæredygtige menneske
på. Anne Schwartz er meget opmærksom på ikke at presse firkantede rammer og konkrete krav ned over medarbejderne, men
samtidig bruge sin rolle til at pege i en bestemt retning, gennem
oplæg, fortællinger, billeder og dialoger.

For eksempel blev hun for nylig indkaldt til samtale i 4. klasse,
hvor de i faget håndværk og design havde fundet ud af, at skolens
rengøringsfirma brugte klude, der afgav mikroplast. Kunne det
være rigtigt? Og hvornår ville der komme gang i en ordentlig affaldssortering på skolen? Udfordringer, som Anne Schwartz ikke
umiddelbart selv kunne ændre på, da affaldssortering er fastlagt
som en del af hele Aarhus Kommunes politik og udbud i forhold
til rengøringsfirmaer. Men så må man som skoleleder lede opad
og gøre opmærksom på, at kommunen fremover må stille flere
krav til bæredygtighed på alle niveauer, når opgaver skal i udbud.
Elevernes berettigede spørgsmål skal ikke stoppe hos skolelederen.

Gennem årene har skolestart i august være tiden for state-of-the
union – en platform til at skabe et fælles billede af, hvor organisationen er lige nu, og hvor den er på vej hen. Hvad foregår der
rundt omkring i hjørnerne? Hvor er krudtet og ukrudtet? Anne
Schwarz beskriver sin opgave på følgende måde: ”Min fornemmeste opgave er at samle de mange tråde og binde sløjferne, så vi
i organisationen kan se det. Jeg har ikke forventning om, at alle
skal kunne se helheden – fair nok. Det er fint med nicher og mindre prototyper, som med tiden kan blive bredt ud til hele skolen
og ud i kommunen”.

På Skæring Skole har eleverne selv taget initiativ til at lave klude
af gamle håndklæder, så alle skolens klasser får et sæt ordentlige
klude. Også skolens køkkenchef har meddelt, at man siden 10.
januar 2019 ikke længere bruger klude, der indeholder plastik.
”Så det nytter at insistere og lede rundt, op- og udad,” siger Anne
Schwartz.

Samtidig er det også lederens personlige blik og refleksion, som
medarbejderne møder. Et menneske, som berøres af det, der sker
i verden og livet, et menneske, som både har et hjerne- og hjertesprog. Anne Schwarz er meget bevidst om også at bruge sin
personlige stemme i lederskabet, når den fælles fortælling skal
omsættes til konkrete handlinger i skolens hverdag: ”Jo mere
man giver af sig selv i sådanne processer, jo stærkere bliver drømmen, håbet og troen på, at man kan flytte noget. Man mærker
intentionen i mennesket; det folder sig ud – og vi opdager, at vi
er mange, der har det sådan. Så sker der noget”.

Bæredygtig ledelse
Bæredygtighed i uddannelsesøjemed har ifølge Anne Schwartz
to niveauer: Dels det, som er forbundet med miljø, klima og FN’s
17 verdensmål for bæredygtig udvikling, dels hvordan man leder
sin organisation, så den er i balance. Siden Anne Schwarz tog
et diplommodul i bæredygtig ledelse, har hun med sit ledelsesteam haft opmærksomhed på at lytte til feedback fra både interne og eksterne systemer; det være sig individer, teams eller
omkringliggende samfund. Hvordan reagerer elever, medarbejdere og forældre? Hvad sker der uden for skolen lokalt og globalt,
som har betydning for skolen opgave? Hvad stiller man op, når
stadig flere børn har angst, og medarbejdere går ned med stress?
Hvordan nærer man elevernes opfindsomhed og handlekraft og
giver plads til medarbejdernes eksperimenterende prøvehandlinger, når de fx har mod på at lave et energihus som ramme om
naturfagsundervisningen?
For Anne Schwartz handler det om at vande det, der gror nedefra,
og samtidig have blik for de lange linjer og sørge for, at det hele
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Et menneske med hjerne- og hjertesprog

Her har det været tydeligt, at der de sidste fem år er kommet en
meget større lydhørhed i forhold til den bæredygtige dagsorden
både på skolen og i samfundet. Viden om verdens tilstand, klimaog ulighedskriser kommer tættere på og dermed også spørgsmålet
om, hvad man som individ og organisation kan gøre. Hvad er
opgaven, og hvordan spiller det sammen med alle de mange andre vigtige initiativer, der kommer ude- og indefra på en skole?
Der sker hele tiden nye tiltag på Skæring Skole. De seneste år er der
satset på nærvær, empati og relationskompetence, og det er blevet
et naturligt afsæt for også at tale om resiliens og bæredygtighed.
Skolen har taget initiativ til anlæg af højbede i et samarbejde med
Kalø Landbrugsskole samt et større projekt om maddannelse, hvor
eleverne lærer at træffe kvalificerede valg om mad både som individer og i fællesskaber og med ansvarlighed over for den verden,
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vi lever i. Opmærksomheden og empatien kan dermed inkludere
en større helhed og også det systemiske perspektiv, samtidig med
at forankringen er den enkelte elev og relationerne.
Relationer og sanselighed som afsæt for bæredygtighed
Samme bevægelse kan man se på Hem Skole i Skive Kommune.
Her har man de sidste tre år haft fokus på udvikling af relationskompetencer. Skolen har desuden en lang tradition for at inddrage
både naturen og kunsten i det daglige arbejde og bruge det sanselige og kroppen som afsæt for læreprocesserne. At have sans for
både natur, æstetik og de andre mennesker omkring en er vigtige
elementer i en dannelsesproces frem mod en mere helhedsorienteret forståelse af verden, men for skoleleder Helle Kappel Nielsen
skete der noget i 2017:
”Bæredygtighed har altid været en del af mit arbejde som lærer og
af min bevidsthed. Men så hørte jeg et oplæg af Mogens Lykketoft
og Steen Hildebrandt om FN’s 17 verdensmål og opdagede Lone
Bellings bog om bæredygtig dannelse. Det blev et vendepunkt
på den måde, at jeg opdagede muligheden for et større fællesskab og en forpligtigelse til at arbejde hen imod de visioner og
mål, der er inkluderet i verdensmålene. Hvis de skal realiseres,
skal vi alle sammen i gang med at bidrage. Både ud fra det dannelsesmæssige perspektiv og det handlingsrettede perspektiv.”

Helle Kappel valgte på en temaften for alle medarbejdere at
fremlægge en ny dagsorden for skolen med fokus på bæredygtig dannelse. Herefter har medarbejdere og ledelse sammen beskrevet et værdigrundlag for, hvordan de fremover kan relatere
børnenes læreprocesser til bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål – selvfølgelig koblet med de indsigter og redskaber, som
mange års pædagogisk udviklingsarbejde har givet. Det er for
Helle Kappel vigtigt, at bæredygtighed og verdensmål ikke er et
fag, men spejler sig i det daglige arbejde og i alle fag. Men det
fælles fokus hjælper med at fastholde udviklingsperspektivet:
”I takt med at børnene får viden om uligheder, klima og andre
temaer, handler børnenes fortællinger også om det. Det smitter af
på det, de er optaget af. Vi har overtaget en gammel stationsbygning med noget natur omkring: skov, bæk m.m. Her laver vi både
naturpleje og køkkenhaver med højbede, hvor eleverne dyrker
grøntsager, fælder træer og lærer området at kende med dyreliv og
planter. Vi inddrager kunstnere, bygger skulpturer og holder fortællefestival, og hver gang inviterer vi borgere i lokalsamfundet.
På den måde bidrager børnene til det lokale fællesskab.”

Figur 1. Dannelsesdomæner – en grundmodel.
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Figur 2. Figuren sammenvæver fokuspunkter fra de fire dannelsesdomæner til et samlet udtryk for
bæredygtig dannelse.
En dannelsesproces for både børn og voksne
Men bæredygtighed er ikke kun knyttet til ydre omstilling. Hvis
vi skal lykkes med at løfte opgaven, skal der også være tale om en
personlig og kollektiv dannelsesproces, hvor både voksne og børn
skal flytte fokus fra den enkelte til fællesskabet. Med reference til
bogen Bæredygtig dannelse (2017) lægger Helle Kappel vægt på at
skabe rum, så eleverne kan blive hele mennesker ind i fællesskabet gennem både en hjertets dannelse, eksistentiel selvdannelse,
almen dannelse og naturvidenskabelig dannelse. Børnene skal
klædes på til fremtiden med livsmod, mening og handlekraft.

stort råderum til at gå ind og sætte en forpligtende dagsorden, er
der også mange beslutninger, der skal træffes på kommunalt niveau. Det fordrer en stadig dialog både opad og på tværs i systemet.

Der skal ledes opad

Derfor har Helle Kappel taget initiativ til en lille arbejdsgruppe,
der har inviteret alle kommunens ledere inden for dagtilbud, skoler, kultur, familieafdelingen og ungdomsuddannelser til at tage
del i at skabe et stærkt netværk. Arbejdsgruppen holdt sidste år
et oplæg på det fælles ledermøde for området, hvor der ret usædvanligt blev klappet, og mange så indlægget som et meningsfuldt
initiativ. Efter diverse omveje i kommunen blev der 30. januar
2019 inviteret til en fælles netværksdag under navnet ”Globale
udfordringer – lokale løsninger” med fokus på, hvordan man
kan arbejde med FN’s 17 verdensmål på tværs af den kommunale forvaltning samt erhvervs- og uddannelsessektoren. Netværket arbejder nu frem mod et fælles bidrag til Skivemødet i maj
2019. Samtidig har kommunalbestyrelsen netop vedtaget, at de
17 verdensmål skal implementeres i alle kommunens afdelinger.
Hermed er det lykkedes at skabe en fælles kommunal dagsorden,
hvor man bruger verdensmålene som løftestang for lokale bæredygtige initiativer.

På både Skæring Skole og Hem Skole er der et ønske om at gøre
bæredygtighed synlig i dagligdagen i forhold til for eksempel mad, affald, bygninger og energi. Men selv om både Anne
Schwartz og Helle Kappel oplever, at de som skoleledere har et

At skulle lede opad kender Gitte Bruus Albrechtsen, afdelingsleder
på HF Fyn, alt til. Hun har sammen med sine medarbejdere gennem nogle år arbejdet for at sætte bæredygtighed på dagsordenen,

De sidste års fokus på bæredygtig dannelse har fundet sted i et
tæt samspil mellem skolens medarbejdere og ledelse. Helle Kappel
har skabt en ramme, hvor der er plads til dialog og initiativer fra
medarbejderne, og hvor både hendes og medarbejdernes virkelyst,
nysgerrighed og evne til at undres stimuleres. Også for voksne
handler det om at høre til i et fællesskab, om empati og om at
skabe betydningsfulde relationer. Bæredygtigheden skal ind i det
daglige arbejde og samvær.

Ledelse i Morgen
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men er fra ledelseslagene over hende blevet mødt med stopsignaler. Det var ikke den rigtige timing. Her var man i gang med
vigtige strategier, og ledelsen mente derfor ikke, at der var plads
til også at sætte fokus på bæredygtighed i hverken undervisning
eller dagligdag.
Men nu sker der noget, efter at det har spiret og groet nede i den
konkrete undervisning i flere år. HF & VUC FYN har besluttet at
oprette en verdensmålsklasse med navnet BITE, som står for: Bæredygtighed, Internationalisering, Teknologi og Etik. De fire hjørnesten bliver det overordnede tema for hvert af de fire semestre.
Målet er, at al undervisning og alle fag skal tage udgangspunkt
i FN’s 17 verdensmål, og at eleverne opnår viden, bevidsthed og
dannelse til at begå sig i en globaliseret og bæredygtig kontekst.
De skal på faglig vis kunne tage udfordringen op om at skabe bæredygtig udvikling på alle planer samt skabe værdi for andre. Kursisterne skal, som der står i den foreløbige beskrivelse af forløbet,
have: Bæredygtig dannelse – med hjerne og hjerte. Så de skal ikke
bare have viden om, men også hjerte for en bæredygtig verden.
Derfor står etik og dannelse også centralt i forløbet.
At nære det, der gror nede i kerneydelsen
At det er kommet så langt som til en verdensmålsklasse, skyldes i
høj grad en gruppe ildsjæle blandt skolens undervisere, som har
fulgt deres hjerte og faglige indsigt og er gået i gang med at afprøve undervisningsforløb i de almindelige klasser. Helt tilbage
i 2000’erne har enkeltlærere lavet klimaforløb i dansk, mens naturfagslærere har haft miljø og økologi som en naturlig del af
undervisningen. De senere år – og specielt efter HF-reformen i
2015 – er det også kommet ind i samfundsfagsundervisningen,
for ”man kan jo ikke tale om økonomisk vækst uden at se på,
hvordan det påvirker miljøet,” som projektleder på BITE og lektor i samfundsfag og spansk Nerma Dedic Salomino Aedo siger.

et vendepunkt, hvor skolens forstander nikkede ja til at skabe en
verdensmålsklasse – måske fordi ledelsen også kunne se en forretning i det. For som BITE-projektleder Nerma Dedic Salomino
Aedo siger, skal VUC som selvejende institution selvfølgelig også
tjene penge: ”Og her har ledelsen også set, at det kunne give kursister – og det er jo det, vi lever af. Vi kan have intentioner om at
redde verden, men hvis vi ikke har kursister, så har vi ikke noget
arbejde”.
Med et ja fra forstanderen for HF og VUC FYN, Odense kunne Gitte Bruus Albrechtsen nu begynde at arbejde meget mere
målrettet. Dels blev der ansat en projektleder og koordinatorer
til at udforme den kommende verdensmålsklasse, dels blev der
gennemført en succesfuld temadag for alle kursisterne om de 17
verdensmål. Og så tog Gitte Bruus Albrechtsen til NordPlus-konference i Østersund i Sverige, hvor hun med fortællingen om BITE
blev mødt med stor entusiasme. Rundt omkring spirer lignende
tiltag, men BITE var klart det mest gennemarbejdede projekt i
Norden. Den varme modtagelse hos både de nordiske kollegaer og
Nordisk Ministerråd, som står for NordPlus-programmet, har givet energi til at søge fonde og eksterne midler til at skabe et nordisk
netværk. Ved at tage ud i verden regner Gitte Bruus Albrechtsen
også med, at det bliver lettere at få skabt interesse i egen organisation, så BITE kan få optimal opbakning fra alle ledelsesniveauer.
Bæredygtighed som strategi
For Gitte Bruus Albrechtsen er det vigtigt, at BITE er groet nedefra: ”Jeg vil understøtte det alt det, jeg kan – for det, der giver
mening nede i kerneydelsen, det giver også mening for mig som
pædagogisk leder. Jeg er sikker på, vi har fat i den lange ende.”

Både bekendtgørelsen i forlængelse af HF-reformen og medarbejdernes egne initiativer gjorde det tydeligt for Gitte Bruus Albrechtsen, at bæredygtighed var en vigtig tendens i tiden, som
hun måtte lytte til:

Luisa Kerol Montagno, lektor i dansk og religion, er en af dem,
der haft blik for den bæredygtige dagsorden i sin undervisning
siden 2000’erne. Hun kunne godt ønske sig en ledelse, der ikke
bare understøtter det, der gror nedefra, men også selv gør bæredygtighed til en del af den overordnede strategi. Det ville sikre,
at det kom ind i alle fag og fagteams. For det skal ikke bare være
noget, der sker i BITE-klassen, det skal gennemsyre hele skolen:

”Lige først så jeg for mig, at vi kunne genføde skolen som en bæredygtig skole. Hvordan kunne vi få gjort rent på en ordentlig måde,
servere ordentlig mad og genbruge meget mere? Jeg var inspireret
af nogle fattige skoler i Canada, og måske kunne vi gøre det samme
her. Det prøvede jeg også at bære op til rektor, ligesom jeg også
ville skrive til ministeren. Men det faldt ikke lige i god jord i første
omgang. Så vi måtte gå langsommere frem.”

”Det her drejer ikke kun om klima og bæredygtighed. Det er gået
op for mig, at det også handler om demokrati – for der er rigtig
mange VUC-elever, der er fremmede over for den her dagsorden.
Så bæredygtighed er også en del af den almene demokratiske dannelse. Det er vores opgave at sikre det. Men det er ikke nok at give
dem viden og fakta – masser af undersøgelser viser, at det ikke
ændrer noget. Vi skal sørge for, at hjertet og etikken er med.”

I stedet fokuserede Gitte Bruus Albrechtsen på at understøtte
ildsjælenes indsats for at integrere både indre og ydre bæredygtighed i undervisningen, bl.a. ved at tilgodese dem i forhold til
efteruddannelse og sætte dem i samme fagteam, så deres løbende
sparring og udvikling af fagene havde et organisatorisk rum.

Det skal du som leder tænke på

Det er også en forretning
For at nå længere ud blandt underviserne arrangerede Gitte Bruus
Albrechtsen i 2018 desuden en workshop i samarbejde med en
gruppe lærere, hvor der blev introduceret til bæredygtig dannelse
som begreb og arbejdet konkret med, hvordan FN’s 17 verdensmål
kunne blive en del af både enkeltfag og fler- og tværfaglige forløb.
Den frivillige workshop havde stor tilslutning og blev samtidig

Ledelse i Morgen

Hvis man som uddannelsesleder ønsker at sætte bæredygtighed
på dagsordenen, viser de tre cases her i artiklen tydeligt en række
vigtige opmærksomhedspunkter. For alle tre ledere handler det
om at:
• lade initiativer gro nedefra, men samtidig være både være dagsordensættende og strategisk tænkende;
• understøtte initiativer og ideer, så de kan blive levedygtige;
• lede opad, udad og rundt om og forsøge at skubbe til både holdninger og strukturer, der skaber træghed;
• have mod til at dele sine personlige refleksioner. Jo mere man
giver af sig selv, jo bedre kan medarbejderne mærke ens intentioner. Ledelse handler ikke kun om det, man siger.
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Desuden synes det også på forskellig vis at handle om:
• Tålmodighed og timing, men også vedholdenhed i forhold til
både indre og ydre processer i organisationen.
• At skabe netværk, arbejdsgrupper og mødepunkter, hvor man
kan få sparring og støtte, når vejen synes lang.

• At gøre sig klart, om det er en del af en strategisk satsning – og
hvis ja, så klæde sig selv og sin organisation på dertil.
• At tænke stort og dermed skabe synergi i organisationen, i kommunen eller i hele Norden.

Bæredygtig dannelse – hvad er det?
LONE BELLING

(Per Schultz-Jørgensen)
Bæredygtig dannelse er en tilgang til dannelse, som forholder sig til det 21. århundredes nøgleudfordringer med håbet om at bidrage til en bæredygtig fremtid.
Meget afhænger af, hvordan vi som mennesker og menneskehed kommer til
erkendelse, og hvordan vi handler lokalt og globalt. Dertil er dannelse med et
bæredygtigt perspektiv et væsentligt bidrag.

Bogen henvender sig til alle, der er optaget af læring, undervisning og uddannelse som professionelle praktikere eller som ledere, forældre, studerende og
andre, der ser uddannelsessystemet som centralt for både samfundets og individernes dannelsesprocesser.
Besøg bogens hjemmeside på www.dafolo.dk/bæredygtigdannelse

Lone Belling, ledelses- og organisationskonsulent i Liv og Lederskab (www.livoglederskab.dk). Foredragsholder, coach samt designer og facilitator af strategiske og samskabende processer.

Leif Frandsen, cand. pæd. i dansk, tidligere folkeskolelærer i 23
år og lektor i 12 år, herunder HF-udviklingskonsulent på VUC-Fyn
samt kursusleder for pædagogikumkandidater.

BÆREDYGTIG DANNELSE

Det er bogens ærinde at medvirke til, at skolen genﬁnder en bæredygtig balance mellem data og dannelse samt skaber et bæredygtigt, helhedsorienteret
læringsmiljø. En skole, der kvaliﬁcerer de lærende til at løse tidens og fremtidens
udfordringer – ikke ved at trække de gamle dannelsesheste af stalden, men ved
at udfordre og udvikle vores forståelse af almendannelse, så den løfter sig op
over fortid og nutid og inkluderer fremtiden. Bæredygtig dannelse handler både
om, hvad der fagligt undervises i, og hvordan der undervises.

LONE BELLING MED LEIF FRANDSEN

Bogens styrke er, at visionen, teorierne og praksis arbejdes sammen og skaber
den holistiske tilgang og det perspektiv, som vi alle kan tage til os og lære noget af.
(…) bogen om bæredygtig dannelse giver et fantastisk godt afsæt. Den kommer
hele vejen rundt, fra det ﬁlosoﬁske udgangspunkt til praktiske udviklingsprojekter.

MED LEIF FRANDSEN

BÆREDYGTIG
DANNELSE
SKITSER TIL EN EMPATISK VERDEN
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Varenr. 7631

9 788771 603750

I bogen Bæredygtig dannelse – skitser til en empatisk verden gentænkes vores dannelsesforståelse som et muligt svar på udfordringerne i det 21. århundrede.
Bæredygtighed kan ikke reduceres til fakta, teknologiske løsninger, reguleringer og kvoter.
Hvis vi både vil bevare vor civilisation og demokrati, skal dannelse være en del af ligningen.
Både den almene med dannelse til deltagelse, ansvar og demokrati i fællesskaber og den
indre eksistentielle dannelse, hvor viden bliver til rodfæstet indsigt og fordybet forståelse.
Til denne antropocentriske akse, hvor mennesket dannes som individ i samspil med andre
mennesker, må den naturvidenskabelige dannelse styrkes, bl.a. grundet den hurtige teknologiske udvikling. Det er afgørende, at både børn og voksne forstår de grundlæggende
livsskabende systemer og udvikler en sans for vores samspil med naturgrundlaget.
Endelig må vi udvikle en hjertets dannelse, så vores etiske kompas kan hjælpe os med at
navigere. At kende og lytte til sine værdier og sit ståsted er den fjerde dimension i bæredygtig dannelse.
De fire dimensioner, almen dannelse, eksistentiel selvdannelse, naturvidenskabelig dannelse og hjertets dannelse, udgør tilsammen en systemisk forståelse af dannelse i begrebet
bæredygtig dannelse.
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