INVITATION
1. møde i Netværket for miljø- og klimaambassadører
Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 15-17
Sted: Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
Vi mødes ved receptionen
Du inviteres hermed til første møde i Netværket for miljø- og klimaambassadører fra Center for Design,
Innovation and Sustainable Transitions (DIST) ved Aalborg Universitet København og groconsult. På det
første møde holder Pernille Kern Kernel fra Frederiksberg Kommune et oplæg om forskellen på at motivere
forskellige faggrupper som del af miljø- og klimaambassadørordninger. Herudover skal vi diskutere
netværkets fokus, aktiviteter, hyppighed af arrangementer m.m.
Formålet med Netværket
Netværket for miljø- og klimaambassadører skal give os, der arbejder med at koordinere en
ambassadørordning – i kommuner, regioner, boligselskaber m.m., arbejder som ambassadører eller forsker
i ambassadørordninger – mulighed for at udveksle erfaringer om aktiviteter, metoder og resultater.
Igennem netværket er det hensigten at skabe et rum, hvor vi kan få sparring på vores ideer af andre, der
selv har kendskab til ambassadørområdet. Vi håber, at alle der deltager i netværket vil kunne få gode ideer
med hjem, og at vi hver i sær kan få inspiration, der kvalificerer de projekter, der allerede er i gang eller
bliver sat i gang.
Baggrund
I december 2012 holdt Selskabet for Grøn Teknologi (SGT), Furesø Kommune og Aalborg Universitet
København et møde under overskriften ”Klima- og miljøambassadører i kommuner – koncepter og
erfaringer i fire kommuner”. Baggrunden for mødet var et projekt gennemført af Furesø Kommune og
Danmarks Tekniske Universitet, delvist finansieret af midler fra RCE Danmark Uddannelse for Bæredygtig
Uddannelse. Rapporten fra projektet kan hentes her: www.furesoe.dk/klimaambassadoer
På mødet var der stemning for at stifte et netværk for miljø- og klimaambassadører og for personer, der
koordinerer sådanne ordninger. Fokus på mødet var især på kommunale ordninger, men mødets deltagere
omfattede også personer i ordninger i boligselskaber m.m.
Aktiviteter i netværket
Deltagerne vil alle kunne få stort udbytte af at deltage i netværket. Både når vi selv holder oplæg og deler
vores erfaringer, der kan komme de andre i netværket til gode, og når vi får de andre deltageres feedback.
Det kan være oplæg om erfaringer med en bestemt aktivitet, en metode eller værktøj, en teoretisk tilgang
til at analysere vilkår og erfaringer m.m. Eller flere oplæg om et område, som en del koordinatorer arbejder
med – det kan give mulighed for både at sammenligne erfaringer og inspirere hinanden.
Netværket kan også invitere oplæg fra forskere, projektgrupper (f.eks. Carbon20 om klimanetværk mellem
kommuner og virksomheder) eller andre nuværende eller mulige samarbejdspartnere (Landsforeningen
Grønne Familier, lokale Agenda21 centre m.fl).
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Vi forestiller os netværket skal arbejde med alle miljøområder – klima og energi, natur, vand, affald osv. –
afhængig af deltagernes behov.
Møderne kan holdes på Aalborg Universitet i Sydhavnen, men det kan også være hos en koordinator, der
gerne vil vise nogle aktiviteter eller faciliteter.

Dagsorden for mødet 14. maj 2013
15.00

Velkommen + navnerunde

15.10

Forskellen på at motivere en vicevært og en pædagog – erfaringer fra Frederiksberg
Kommune
Ved Pernille Kern Kernel, Miljø- og klimaambassadørkoordinator i Frederiksberg Kommune

16.00

Formål og indhold i netværket:
 Erfaringsudveksling?
 Faglige inspirationsoplæg – teoretiske (eksemplarisk læring, borgerinvolvering e.l.)?
 Faglige inspirationsoplæg – metodiske (dialogworkshops, miljøvurdering e.l.)?
 Faglige inspirationsoplæg – praktiske (sådan lavede vi en kampagne om …..?
 Faglige inspirationsoplæg – strategiske (hvordan opnås indflydelse, hvordan forankres
osv.)?
 Hvor tit skal vi mødes og hvor længe: 2 timer hver 2. måned, ½ dag 2 gange om året e.l.

16.50

Afrunding og tak for i dag. Næste møde – hvor og hvornår?

Videresend gerne invitationen til relevante personer i dit netværk!
Det er gratis at deltage i netværket.
Yderligere information og tilmelding hos:
Jette Ebbekær Thomsen, groconsult
jette@groconsult.dk eller på telefon: 61 14 72 24
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 9. maj

Venlig hilsen
Michael Søgaard Jørgensen, DIST, Aalborg Universitet
msjo@plan.aau.dk
Jette Ebbekær Thomsen, groconsult
jjette@groconsult.dk
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