
Klokken 9-12

9-10 – på Stavnsholtskolen:

Velkommen og introduktion til dagens program 
ved Stine Rahbek Pedersen, Furesø Kommune

Præsentation af udpluk af aktiviteter 
på skoler i Furesø
Stine Rahbek Pedersen og Allan Halle/Jørgen Doctor for-
tæller om projektet ‘Mit klasselokale – mit klimaansvar’, og 
Irene Jakobsen, lærer i indskolingen på Stavnholtskolen, 
fortæller om skolens kantinehaver.

10-10.15 – Vi kører til Kulturhuset

Fra kl. 10.15 – er vi i Kulturhuset og resten 
af dagen

Kaffe og kort præsentation af mødets deltagere

Præsentation af udpluk af aktiviteter på skoler i 
Furesø – fortsat

11.30 – 12.30: Frokost  

Klokken 12.30-15.30

Teoretiske input om miljø- og 
klimaambassadørordninger
Michael Søgaard Jørgensen fra AAU og Stine Rahbek 
Pedersen præsenterer deres bogkapitel „Climate ambas-
sador programmes in municipalities: Encouraging climate 
change mitigation in public administrations and instituti-
ons“, der indeholder forskellige ’koncepter’, herunder bl.a. 
ambassadører og koordinatorer som navigatorer. 

’Koncepterne’ vil også blive anvendt undervejs i flere af 
dagens programpunkter.

Stormøder som del af forankringen af 
klimaambassadørordningen
Stine Rahbek Pedersen fortæller om stormødet for 
Furesøs klimaambassadører i foråret, hvor grønt 
regnskab offentliggøres som eksempel på, hvordan resul-
tater af indsatser kan evalueres, synliggøres og
forankres – og hvor nye tanker og idéer kan skabes. 

Erfaringer fra klimaambassadøren i Kulturhuset
Kulturhusets klimaambassadør fortæller om sit arbejde 
og giver et par eksempler på aktiviteter.

Brainstorm på emner til netværket i 2016

Afrunding og tak for i dag

Videresend gerne invitationen til relevante personer i dit 
netværk – det er gratis at deltage i netværket. Yderligere 
information og tilmelding hos: 

Jette Ebbekær Thomsen, jette@groconsult.dk eller 
på telefon: 61 14 72 24
Tilmeldingsfristen er torsdag den 29. oktober

Venlig hilsen 
Michael Søgaard Jørgensen, DIST, 
Aalborg Universitet, msjo@plan.aau.dk

Jette Ebbekær Thomsen, 
groconsult, jette@groconsult.dk

Netværket for miljø- 
og klimaambassadører  
Torsdag den 5. november 2015, kl. 9-15.30

Program for

Netværket for miljø- og klimaambassadører – et samarbejde mellem groconsult og Aalborg Universitet

Du inviteres hermed til møde i Netværket for miljø- og klimaambassadører. Netværket laves i et samarbejde mellem 
Center for Design, Innovation and Sustainable Transitions (DIST) ved Aalborg Universitet København og groconsult. 
Denne gang er Furesø Kommune vært. Det er muligt at deltage i mødet enten formiddag, eftermiddag eller hele dagen.

Obs: Klokken 9.00 mødes vi på Stavnsholtskolen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum
Fra klokken 10.15 er vi i Kulturhuset i Farum, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum (Ca. fem minutter fra Farum station)
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Om Netværket for miljø- og klimaambassadører

Formål
Netværket for miljø- og klimaambassadører giver dem, der arbejder med at koordinere en ambassadørord-
ning – i kommuner, regioner, boligselskaber m.m., arbejder som ambassadører eller forsker i ambassadør-
ordninger – mulighed for at udveksle erfaringer om aktiviteter, metoder og resultater. 

Igennem netværket er det hensigten at skabe et rum, hvor deltagerne kan få sparring på ideer fra andre, 
der selv har kendskab til ambassadørområdet. Håbet er, at alle der deltager i netværket vil kunne få gode 
ideer med hjem, og at deltagerne hver i sær kan få inspiration, der kvalificerer de projekter, der allerede er i 
gang eller bliver sat i gang. 

Aktiviteter i netværket
Deltagerne vil alle kunne få stort udbytte af at deltage i netværket. Både når deltagerne selv holder oplæg 
og deler erfaringer, der kan komme de andre i netværket til gode, og når de får de andre deltageres feed-
back. 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 mel-
lem kommuner og virksomheder) eller andre nuværende eller mulige samarbejdspartnere (Landsforenin-
gen Grønne Familier, lokale Agenda21 centre m.fl).

Netværket arbejder med alle miljøområder – klima og energi, natur, vand, affald osv. – afhængig af delta-
gernes behov.

Mødeafholdelse går på skift mellem deltagerne i netværket. 

Baggrund
I december 2012 holdt Selskabet for Grøn Teknologi (SGT), Furesø Kommune og Aalborg Universitet Kø-
benhavn 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 Uddannel-
se. Rapporten fra projektet kan hentes her: www.furesoe.dk/klimaambassadoer

På mødet var der ønske om at stifte et netværk for miljø- og klimaambassadører. Fokus på mødet var især 
på kommunale ordninger, men mødets deltagere omfattede også personer i ordninger i boligselskaber 
m.m.

I både 2013 og 2014 har netværket holdt tre møder. I 2015 holder vi to møder: Torsdag den 5. marts og 
torsdag den 5. november. Til planlægning af møderne har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående 
én eller flere deltagere fra netværket samt AAU og groconsult.
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Netværket for miljø- og klimaambassadører – et samarbejde mellem groconsult og Aalborg Universitet


