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Vejledningen her skal ses som en hjælpende hånd i arbejdet med at afholde aktiviteter i for-
bindelse med Bæredygtighedskaravanen. Der vil være faste elementer, der skal indgå ved af-
holdelsen af karavanens aktiviteter, men vejledningen giver også rum for kreative løsninger, 
nytænkning og inspiration. 
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1. Generel introduktion til Karavanen  
 
Baggrund 
På FN-topmødet i september 2015 vedtog verdens regeringsledere en ambitiøs 2030 dagsor-
den. Den betoner, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internati-
onalt samarbejde er tæt forbundet, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare 
udviklingsresultater. 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som gælder for alle 193 FN-medlems-
lande, altså også for Danmark. De 17 verdensmål for bæredygtige udvikling hedder på engelsk: 
Sustainable Development Goals – SDGs. Landene afleverer nationale fremdriftsrapporter (Dan-
mark i 2017), som FN sammenfatter i årlig rapport. 

Den gode nyhed er, at det er muligt. Rigtigt mange er allerede godt i gang med verdensmå-
lene – og at endnu flere ønsker at bidrage aktivt til en bæredygtig fremtid.  

IDAs 112.000 medlemmer (ingeniører og andre med en naturvidenskabelig eller teknisk bag-
grund) findes på alle typer af arbejdspladser overalt i landet. De har særlige forudsætninger 
for, i samarbejde med andre, at bringe de nye løsninger i spil, som er nødvendige for at indfri 
verdensmålene.   

Bæredygtighedskaravanen er et initiativ startet af frivillige aktive i IDAs fagtekniske selskaber 
og regionale netværk. Bæredygtighedskaravanen ønsker at udbrede kendskabet til verdens-
målene ved at mobilisere IDAs medlemmer rundt om i landet, samt identificere og konkreti-
sere måder at arbejde med målene på danske arbejdspladser. Formålet er at synliggøre de 
store bestræbelser, der allerede foregår, samtidig med at stimulere nytænkning, tværfagligt 
samarbejde, læring og opskalering, der hvor arbejdet kun lige – eller slet ikke er begyndt.   

Styregruppen har udviklet et Lærings- og selv-vurderingsværktøj, som du opfordres til at an-
vende på din arbejdsplads. Du kan læse mere om verdensmålene hos UNDP Denmark. 

 

http://www.dk.undp.org/content/denmark/da_dk/home/sustainable-development-goals.html


 
 

 Side 5 af 24 

Karavanens strategiske grundlag 

 
 
Organisering og kapacitet 
Arbejdet vil altovervejende blive udført af frivillige. Projektet har en styregruppe bestående af 
6 frivillige medlemmer, samt en projektleder, der står for den daglige koordination og ledelse 
af projektet. Projektet forventer at engagere op mod 300 frivillige. 
  
Partnerskaber og sponsorer 
Over de kommende måneder vil Bæredygtighedskaravanen udbygge nationale og lokale 
partnerskaber. Partnerskabet omfatter allerede Ingeniørforeningen, IDA og dens mange fag-
tekniske selskaber samt FN-byen og dens organisationer. Der arbejdes for yderligere to part-
nerskaber på nationalt niveau. Lokalt vil partnerskaber, der kan til at være med til at åbne 
døre, øge troværdigheden og gennemslagskraften for Karavanen og væsentligt bidrage med 
teknisk input, kapacitet eller materielt, også blive udbygget.  
 
Bæredygtighedskaravanens aktiviteter  
Karavanen udgår fra IDA-huset, Kalvebod Brygge 31-33 den 12. oktober 2018 og slutter ved 
Tech & Science Days i IDA-huset, Kalvebod Brygge 31-33, den 6.-8. juni 2019. Alle Karavanens 
arrangementer undtagen værksteder er gratis og åbne for alle mod forudgående tilmelding.   
 
Overordnet set omfattes følgende aktiviteter:  

 Indledende introducerende seminarer for alle karavanens aktive. 
 60+ arbejdspladsbesøg rundt om i landet, der udvælges pba. et lærings- og selv-vurde-

ringsværktøj. Det forventes, at der deltager ca. 30 pr. besøg. Arbejdspladserne vil åbne 
deres døre for Karavanen og give et indblik i strategier og praksisser for bæredygtig 
handling. 

 7+ samlingsmøder fordelt i hele Kongeriget, inklusive Grønland og Færøerne. Det forven-
tes, at der deltager ca. 200 pr. samlingsmøde 

• Skabe en bedre fremtid ved at aktivere de 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling.

Hvorfor (formål)

• Bæredygtighedskaravanen er skabt som et direkte og målbart svar på de 
udfordringer, som de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling beskriver.

• Vi tror på, at vi, ved at arbejde på tværs af fysiske, politiske og faglige grænser, 
sammen kan gøre det endnu bedre og få alle lande og befolkningsgrupper 
med på rejsen mod en bedre og mere bæredygtig fremtid.

Hvordan (vision)

• Bæredygtighedskaravanen udbreder kendskabet til de 17 verdensmål og 
arbejder for at integrere målene direkte på arbejdspladser og i virksomheder i 
Danmark, Grønland og Færøerne. Samtidig er det afgørende at samle op på 
eksisterende erfaringer og dele viden på tværs. Vi tror på, at viden skaber 
holdninger, og holdninger skaber handling – og karavanen bidrager derfor med 
konkrete løsninger til de udfordringer, verdenssamfundet står over for nu, og i 
fremtiden.

Hvad (kernefortælling)
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 7+ værksteder for arbejdspladser (ét IDA-medlem og én ikke teknisk kollega fra hver), 
der ønsker at arbejde videre med vidensmålene. Værkstederne afholdes i forbindelse 
med samlingsmøderne.  

 Tæt samarbejde med politikere, nationale og lokale medier og journalister vil bl.a. bi-
drage til lokal mediedækning af lokale løsninger og lokale udfordringer 

 
Overordnede mål 
Udviklingsmål 
Bæredygtighedskaravanen har i Danmark bidraget til at højne viden-holdning-handling om-
kring verdensmålene - inklusive deres indbyrdes sammenhænge på tværs af fysiske, politiske 
og faglige grænser.  

Projektmål 
A. IDAs medlemmer har på deres arbejdspladser taget et aktivt ansvar for at dokumen-

tere og dele konkrete erfaringer samt ansporet til og intensiveret arbejdet mod en bæ-
redygtig fremtid for verden.  

B. Medier og politikere har øget fokus på globale sammenhænge, tværfaglighed og den 
gensidige afhængighed imellem verdensmålene for bæredygtig udvikling. 

 
Udvalgte succesmål 

 Karavanen afholder 60+ medlemsrettede arbejdspladsbesøg med verdensmålene i cen-
trum 

 100 medlemmer vurderer deres arbejdsplads i forhold til verdensmålene via et Lærings- 
og selv-vurderingsværktøj 

 2000+ deltager i karavanens arrangementer, og den gennemsnitlige arrangementseva-
luering ligger på 7.8 (på en 0-10 skala) 

 

Kontakt 
Bæredygtighedskaravanen c/o Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31-33, København V 
Projektleder: Anna Lund Nielsen, tlf: 91 16 86 65 / 33 18 47 76, mail: aln@ida.dk  
www.bæredygtighedskaravanen.dk 
    

2. Praktik, administration og rapportering 
Følgende gælder generelt for karavanens aktiviteter, det vil sige både arbejdspladsbesøg og 
samlingsmøder medmindre andet er angivet.  
 
Kontaktpersoner: Anne Dalgaard ada@ida.dk  og Anna Lund Nielsen aln@ida.dk  
 
2.1 Planlægning af en karavaneaktivitet 
 

• Fastsæt en arrangementsansvarlig 
Som udgangspunkt skal I udpege en fra den lokale aktionsgruppe, hvis dette ikke er 
muligt for det pågældende arrangement, så kan en interesseret ildsjæl være arrange-
mentsansvarlig. Hvis den ansvarlige ikke er medlem af aktionsgruppen, så udpeg en 
kontaktperson til aktionsgruppen. Husk at spørge virksomheden om, hvorvidt der må 
tages billeder og optages film under besøget. 
 

• Oprettelsen af et arrangement 

mailto:aln@ida.dk
http://www.bæredygtighedskaravanen.dk/
mailto:ada@ida.dk
mailto:aln@ida.dk
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Se hvordan på:  
https://ida.dk/sites/default/files/arrangementsoprettelse_guide_110417.pdf  
 
Som hovedarrangør tilføjes den enhed en af jer i aktionsgruppen tilhører. Hvis ingen af 
jer i forvejen, er aktive i en IDA-enhed, så kontakt Anne Dalgaard ada@ida.dk  
 
Når I har oprettet arrangementet så send en mail til ada@ida.dk. Inkluder hvilke net-
værk, I ellers synes, arrangementet kunne være relevant for.   
 
Som medarrangør tilføjer IDAs administration følgende fagtekniske selskaber og IDA-
region:  

• IDA Global Development 
• IDA Grøn Teknologi  
• IDA Proces  
• Den IDA-region, hvor arrangementet afholdes 

 
• Markedsføring 

Arrangementet vil automatisk blive tilgængeligt på universe.ida.dk, så snart det er ble-
vet publiceret i mødesystemet og vil blive vist på karavanens side https://uni-
verse.ida.dk/baeredygtighedskaravanen/   

Obs! Det er vigtigt, at der i teaseren til arrangementet skrives: 
Bæredygtighedskaravanen. Det skal stå som det første. Det sikrer, at vi kan koble alle 
de aktiviteter, der oprettes i forbindelse med karavanen og samle dem under 
arrangementer på Bæredygtighedskaravanens side på Universe.  
 

• Udarbejd et budget 
 

Gruppe Arbejdspladsbesøg Samlingsmøder 
IDA-Medlemmer Gratis Gratis 
Ikke-medlemmer Gratis  Gratis  
No-show 100 DKK 250 DKK 

 
Der kan gives op til 1.500 kr. til forplejning og andre omkostninger i forbindelse med af-
holdelsen af arbejdspladsbesøg, der afholdes i forbindelse med Bæredygtighedskara-
vanen. Der kan gives ekstra tilskud under særlige omstændigheder. Kontakt Anna 
aln@ida.dk eller Anne ada@ida.dk for behovsafklaringen, inden I benytter midler.  
 
Der er afsat 30.000 kr. pr. samlingsmøde. Til betaling af samlingsmøderne kan der laves 
et forskud. Hvis dette ønskes, så benyt afregningsblanketten, som findes her 
https://kontakt.ida.dk/Henvendelser/formular/2?sprogkode=da Vi skal have modtaget 
blanketten senest en uge før betaling.  
 
Obs. Bæredygtighedskaravanen dækker ikke transportudgifter for hverken deltagere 
eller karavaneaktive.   
 

• Samarbejdspartnere 
I forbindelse med arbejdspladsbesøgene vil I som aktionsgruppe indgå i et partnerskab 
med arbejdspladsen. Husk at lave klare aftaler om økonomien, og aftal også hvordan 
markedsføringen skal foregå – bl.a. i forhold til brug af arbejdspladsens logo etc. Vi fore-
slår, at I for så vidt muligt får arbejdspladsen til at dække forplejning mm. ved besø-
gene.  
 

https://ida.dk/sites/default/files/arrangementsoprettelse_guide_110417.pdf
mailto:ada@ida.dk
mailto:ada@ida.dk
https://universe.ida.dk/baeredygtighedskaravanen/
https://universe.ida.dk/baeredygtighedskaravanen/
https://universe.ida.dk/baeredygtighedskaravanen/arrangementoversigt/
mailto:aln@ida.dk
mailto:ada@ida.dk
https://kontakt.ida.dk/Henvendelser/formular/2?sprogkode=da
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• Fastlæg dato, tidspunkt, varighed og sted 
o I skal som aktionsgruppe selv træffe aftaler om lokaler og forplejning. 
o Fastsæt min./max antal deltagere og sidste tilmeldingsfrist. Tilmeldingsfristen 

bør fastlægges ift. afbestillingsbetingelser.  
o Husk at spørge virksomheden om, hvorvidt der må tages billeder og optages 

film under besøget. 
 

• Praktiske detaljer 
Overvej fx: Deltagerlister, navneskilte til foredragsholdere/deltagere, panelskilte (ved 
paneldiskussion), bord- og stoleopstilling, brug af av-udstyr 
 

• Før et arbejdspladsbesøg 
Før et arbejdspladsbesøg skal den arrangementsansvarlige sikre sig, at arbejdspladsen 
har benyttet værktøjet for læring og selv-vurdering, der findes her:  
https://learning-assesment-tool.sustainability-caravan.dk/  
 

• Deltagerlister 
Som aktiv har du mulighed for at se deltagerlister på dine arrangementer. De findes på 
IDA.dk under mit IDA.  
 
Husk, at det med de nye persondata-regler IKKE er tilladt at udlevere navn, firmanavn, 
mailadresse eller telefonnummer på mødedeltagere, karavanedeltagere, værter m.fl. 
Deltagerlisten er derfor kun til jeres brug for registrering af deltagere. 
 
Obs. Det er vigtigt at I registrerer ved afkrydser på deltagerlisterne, hvem der har delta-
get på et arrangement og indsender deltagerlisten til ada@ida.dk efterfølgende som 
scan eller foto, så vi kan sende regninger på no-show-gebyr.  
 
 

• Efter afholdelse 
Umiddelbart efter et arrangements afholdelse, og senest 1 måned efter, skal I indsende 
regninger og udlæg. 

o Afregning af udlæg: Husk at skrive dato, sted, arrangementsnummer og arran-
gementstitel, medlemsnummer m.v. på regningen. 

o Faktura fra leverandører kan sendes direkte til idafaktura@ida.dk med 
aln@ida.dk cc. Husk at faktura SKAL være udstedt til IDA og påføres projektets 
navn ”Bæredygtighedskaravanen” og projektleders navn, Anna Lund Nielsen.  

o Se også anvendelse af IDAs midler 
 

• Evaluering af karavanens aktiviteter 
Der sendes en elektronisk evaluering til deltagerne, når arrangementet er slut. Arran-
gører og foredragsholdere får ikke en mail om evaluering, da de ikke skal evaluere sig 
selv. Efter 7 dage modtager foredragsholder og arrangører en mail med link til en sam-
let evaluering. Karavanens styregruppe indsamler evalueringerne for alle karavanens 
aktiviteter til en fælles afrapportering.  
 
Efter hvert afholdte arbejdspladsbesøg skal den mødeansvarlige fra aktionsgruppen 
indsende en kort evaluering af arrangementet til Karavanens projektleder Anna Lund 
Nielsen på aln@ida.dk  
Evalueringsskabelonen findes i bilag 3.  
 

• Særligt for samlingsmøderne 

https://learning-assesment-tool.sustainability-caravan.dk/
mailto:ada@ida.dk
mailto:idafaktura@ida.dk
mailto:aln@ida.dk
https://ida.dk/sites/default/files/Anvendelse%20af%20midler.pdf
https://ida.dk/sites/default/files/Anvendelse%20af%20midler.pdf
mailto:aln@ida.dk
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Planlægningen af samlingsmøderne sker i samarbejde med IDA-regionen, Bæredygtig-
hedskaravanens styregruppe, projektleder og koordinator. Kontakt derfor venligst 
Anna Lund Nielsen aln@ida.dk eller Anne Dalgaard ada@ida.dk før I starter planlæg-
ningen.  
 

• Optimering og dokumentation for karavanens bæredygtighed 
Under afviklingen af Bæredygtighedskaravanen vil vi tilstræbe, at alle arrangementer 
bliver gennemført så bæredygtigt som muligt. Det kan hurtigt blive et PR-problem, 
hvis vi ikke selv tænker bæredygtighed ind i vores egne arrangementer. 
Tænk i bæredygtighed – og noter, hvis I får problemer med at finde en bæredygtig 
fremgangsmåde.  
Læs bilag 1: ”Vejledning til grøn transport og forplejning” 
 

• Aktionsgruppemøder 
Der er afsat 3.000 kr. i budgettet pr. aktionsgruppe til at holde møder for. 

2.2 MS-Teams  
 
For at sikre de bedste vilkår for samarbejde internt i aktionsgrupperne, aktionsgrupperne 
imellem og med styregruppen har vi oprettet et team i MS-teams. Teams vil blive brugt til at 
dele skabeloner og informationer med jer, samt som kommunikationsredskab for jer til at 
idégenere på arbejdspladser og karavaneaktiviteter.  
 
Sådan gør du:  

• Download teams som app til dit skrivebord: 
https://teams.microsoft.com/downloads  

• Følg guiden her: https://support.office.com/en-us/article/sign-in-and-get-started-
with-teams-6723dc43-dbc0-46e6-af49-8a2d1c5cb937?ui=en-US&rs=en-US&ad=US  

• Du vil modtage en mail fra aln@ida.dk med en invitation til at deltage i teamet: 
”Aktive i Bæredygtighedskaravanen”  

 
 

  

mailto:aln@ida.dk
mailto:ada@ida.dk
https://www.youtube.com/watch?v=FFQszYALS_A
https://teams.microsoft.com/downloads
https://support.office.com/en-us/article/sign-in-and-get-started-with-teams-6723dc43-dbc0-46e6-af49-8a2d1c5cb937?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/sign-in-and-get-started-with-teams-6723dc43-dbc0-46e6-af49-8a2d1c5cb937?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
mailto:aln@ida.dk
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3. Markedsføring  
En vigtig opgave som aktionsgruppe er at få gjort opmærksom på de spændende arbejds-
pladsbesøg, som I gennemfører. Nedenfor kan I læse mere om, hvordan I skriver gode tekster 
til arbejdspladsbesøgene, og hvordan I får spredt budskabet via de sociale medier.  
 
Kontaktperson: Anna Lund Nielsen aln@ida.dk  
 
Tag udgangspunkt i kernefortællingen 
Bag ethvert stærkt koncept ligger der en stærk kernefortælling, der er med til at sætte de 
kommunikative rammer.  
 
Bæredygtighedskaravanen udbreder kendskabet til de 17 verdensmål og arbejder for at inte-
grere målene direkte på arbejdspladser og i virksomheder i Danmark, Grønland og Færøerne. 
Samtidig er det afgørende at samle op på eksisterende erfaringer og dele viden på tværs. 
 
Vi tror på, at viden skaber holdninger, og holdninger skaber handling – og karavanen bidra-
ger derfor med konkrete løsninger til de udfordringer, verdenssamfundet står over for nu, og i 
fremtiden. 
 
3.1 Skriv en arrangementstekst  
 
Gennemlæs folderen ”Skriv bedre tekster”, der er et gør-det-selv-værktøj, som er udarbejdet 
specielt til aktive i IDA i forhold til at skrive bedre tekster til arrangementerne. I guiden får I 
gode råd og ideer til, hvordan I får succes med markedsføringen af arrangementer. I får inspi-
ration til, hvordan I planlægger jeres markedsføring, fanger målgruppen og skriver, så det bli-
ver læst. I finder også en række gyldne regler for udarbejdelsen af nyhedsbreve og tekster til 
internettet. 
 
Der er to simple modeller, som du med fordel kan anvende, når du skal skrive arrangements-
tekster; EFU- og AIDA-modellen: 
 
EFU 
Egenskaber → Hvad er det? (fakta) 
Fordel → Hvad kan det? (funktion) 
Udbytte → Hvad får jeg ud af det? Hvad betyder det for mig? 
 
AIDA 
Attention → Hov, hvad var det 
Interest → Det ser interessant ud 
Desire → Det har jeg lyst til 
Action → Jeg gør det 
 
Tag udgangspunkt i modtageren! Lad være med at tænke på, hvad I selv synes er vigtigt og 
interessant at få med. Tænk i stedet på, hvad modtageren har brug for at vide - hvad han/hun 
skal have ud af at læse jeres nyhedsbrev/opslag. 

mailto:aln@ida.dk
https://ida.dk/sites/default/files/skriv_bedre_tekster.pdf
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Link gerne til Bæredygtighedskaravanens side https://universe.ida.dk/baeredygtighedskarava-
nen/  
 
OBS. Bæredygtighedskaravanens styregruppe står for at reklamere for karavanens aktiviteter i 
relevante nyhedsbreve mm.  
 
3.2 Sociale medier 
 
For at sikre, at Karavanens aktiviteter når så bredt ud som muligt, så er der et par konkrete 
handlinger I som aktionsgruppe skal foretage i forbindelsen med afholdelsen af aktiviteter.  
 
Hashtag 
Det er først og fremmest væsentligt, at I benytter Bæredygtighedskaravanens og IDAs #, når I 
foretager jer noget på de sociale medier.  
Konkret, så skal følgende hashtag altid med:  

• #karavanen  
• #IDAdk  
• #IDAaktiv 

 
Brug også gerne andre #, der bruges ofte i forbindelse med omtale af verdensmålene, det 
kunne være:  

• #dksdg 
• #GlobalGoals 
• #verdensmål 

 
  Og så eventuelt efterfulgt af de mere emnespecifikke som, alt efter hvad det konkrete 

budskab handler om, kan være alt fra: 
• #dkgreen 
• #dkklima 
• #dkaid 
• #dkenergi 
• #dkbiz 

Plus #sdg1-17 afhængigt af, hvilke verdensmål arrangementet vedrører.  
 
Facebook 
Opret en begivenhed på facebook. Gør IDA som medarrangør – dette er meget vigtigt, så ar-
rangementet kan blive lagt på bæredygtighedskaravanens side på facebook. 
Brug teksten fra arrangementet som I har oprettet i IDAs mødesystem.  
Del gerne begivenheden med dine venner via din egen facebookprofil.  
Husk hashtag: #karavanen #IDAdk #IDAaktiv 
 
LinkedIn 
Del facebookbegivenheden via din egen LinkedIn profil.  
Husk hashtag: #karavanen #IDA #IDAaktiv 
 
Twitter 

https://universe.ida.dk/baeredygtighedskaravanen/
https://universe.ida.dk/baeredygtighedskaravanen/
https://www.facebook.com/groups/495329044269475/?source_id=154415494575789
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Lav et kort tweet om arbejdspladsbesøget eller samlingsmødet under arrangementet. Gerne 
med et billede af et konkret bæredygtigt tiltag som viser at arbejdspladsen arbejder med ver-
densmålene. 
Husk hashtag: #karavanen #IDAaktiv og @IDAdk  
 
Instagram  
Send gerne billeder og korte videoer til Christian Flyvbjerg, cfl@ida.dk, med Anna Lund Niel-
sen cc, aln@ida.dk, så samler Christian materiale fra bæredygtighedskaravanen under én story 
på Instagram. Formålet er, at vores medlemmer på denne måde vil kunne følge karavanen fra 
start til slut. Vi skal derfor bruge materiale fra alle de stop karavanen gør undervejs.  
Knyt gerne et par ord til materialet, når du sender det. Hvor er I? Hvilket verdensmål beskæfti-
ger arbejdspladsen sig med? Hvilke konkrete bæredygtige tiltag arbejder arbejdspladsen 
med? 
 
Læg også gerne et af billederne ud på din egen instagram.  
Husk hashtag: #karavanen #IDA #IDAaktiv 
 

  

mailto:cfl@ida.dk
mailto:aln@ida.dk
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4. Karavanens udtryk – skabeloner og materialer 
For at sikre en klar profil og en ensartet kommunikation udadtil, er det meget vigtigt, at I som 
aktive følger IDAs designregler og gør brug af de materialer, som er blevet udarbejdet til jer. 
 
4.1 Skabeloner 
 
Vi har fået lavet følgende skabeloner til brug for karavanens aktiviteter: 

• Invitation/program 
• Deltagerliste 
• Powerpoint 
• Word dokument 
• Panelskilte/navneskilte 

 
Skabelonerne samt Bæredygtighedskaravanens ikon kan i hente her: https://www.sky-
fish.com/sh/3ffcde7f417e2c694fe1a295ea2ea95fb2d51ed3/1ab80391/1296308  
 
I kan hente billeder fra IDAs billedbibliotek, desuden er der lagt en powerpoint med 
ikoner/figurer mm. i teams, som I også frit kan benytte jer af.  
 
4.2 Materialer 
 
Bæredygtighedskaravanen har fået udviklet en række konkrete produkter til promovering af 
karavanen.  
 
De består af:  

1. Projektbeskrivelse 
2. En 2-pager, der giver en kort præsentation af karavanen 
3. En flyer der beskriver bæredygtighedskaravanen (ret henvendelse til aln@ida.dk for at 

få den seneste version) 
4. Plakater (kan bestilles hos aln@ida.dk til særlige arrangementer) 

 
Kontaktperson: Anna Lund Nielsen aln@ida.dk  
 

  

https://www.skyfish.com/sh/3ffcde7f417e2c694fe1a295ea2ea95fb2d51ed3/1ab80391/1296308
https://www.skyfish.com/sh/3ffcde7f417e2c694fe1a295ea2ea95fb2d51ed3/1ab80391/1296308
https://www.skyfish.com/sh/93cabf6cd66fb6108c0204822f4fdc3f90a94d95/1a4a0387/1235611
https://universe.ida.dk/baeredygtighedskaravanen/materialer/
https://universe.ida.dk/baeredygtighedskaravanen/materialer/
mailto:aln@ida.dk
mailto:aln@ida.dk
mailto:aln@ida.dk
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5. Arbejdspladsbesøg 
• Formål: Synliggøre, identificere og konkretisere måder at arbejde med 

verdensmålene på danske arbejdspladser  
• Forventet resultat: Deltagerne er blevet inspireret og motiveret til at arbejde 

konkret med verdensmålene på deres egen arbejdsplads  
• Forventet deltagerantal: 20-30 personer 
• Kontaktperson: Anna Lund Nielsen aln@ida.dk  

 
5.1 Kriterier for udvælgelsen af arbejdspladsbesøg 
 
Som aktionsgruppe, så er en af jeres største opgaver at udpege og afholde arbejdspladsbesøg. 
For at sikre, at vi undgår ’green-washing’, har styregruppen valgt at opstille fire kriterier for ud-
vælgelsen af arbejdspladser.  
 

1) Arbejdspladsen, der besøges, skal have anvendt Værktøjet for Læring og Selv-vurde-
ring. Dette vil ikke alene være med til at sikre relevans, men også bidrage til at uddybe 
viden om bæredygtighedsmålene 

2) Arbejdspladsen skal beskæftige sig med mindst 3 af de 17 verdensmål  
3) Arbejdspladsen skal kunne fortælle en god forandringshistorie i deres arbejde med ver-

densmålene  
4) Arbejdspladserne, der besøges, skal have IDA-medlemmer ansat  

 
Ved hvert arbejdspladsbesøg vil værten fortælle om, hvordan de beskæftiger sig med de rele-
vante mål, de fremskridt, arbejdspladsen har gjort, og hvilke udfordringer de har mødt og står 
overfor ift. at efterleve verdensmålene.   
  
Lokale aktionsgrupper og styregruppen identificerer arbejdspladserne i fællesskab, men der er 
som udgangspunkt tre mulige tilgange: 

1) Selv-identifikation – en arbejdsplads kontakter Bæredygtighedskaravanen, hvor vi her-
efter vurderer om arbejdspladsen er relevant 

2) Aktionsgruppen foreslår selv arbejdspladser  
3) Karavanens styregruppe eller landsdækkende fagselskab foreslår arbejdsplads.   

 
Den endelige udvælgelse af arbejdspladser til besøg foretages af aktionsgrupper i samarbejde 
med styregruppen, der sikrer, at arbejdspladsen lever op til ovenstående kriterier.  
 
Det vil også være muligt for IDAs fagtekniske selskaber at afholde arbejdspladsbesøg. Dette 
skal foregå ud fra kriterierne jf. afsnit 5.1 og ved at gøre den lokale aktionsgruppe opmærksom 
på, at de ønsker at afholde et arbejdspladsbesøg for karavanen i deres region. Styregruppen 
foreslår derfor, at I som aktionsgruppe finder ud af, hvem af jer, der kan være kontaktperson til 
fagteknikken.  
 
5.2 Før, under, efter 
 
Nedenfor har vi udarbejdet en tjekliste for ting, I som aktionsgruppe skal huske før, under og 
efter et arrangement. 

mailto:aln@ida.dk
https://learning-assesment-tool.sustainability-caravan.dk/
https://learning-assesment-tool.sustainability-caravan.dk/
http://www.dk.undp.org/content/denmark/da_dk/home/sustainable-development-goals.html
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Før 

• Tjek at arbejdspladsen har anvendt værktøjet for Læring og Selvvurdering 
• Indgå aftaler og lav budget (jf. afsnit 2.1) 
• Opret arrangementet i IDAs arrangementssystem 
• Opret arrangementet på facebook 
• Gør reklame for arrangementet via de sociale medier (jf. afsnit 3.2) 
• Gør reklame for arrangementet via lokale og regionale nyhedsmedier. Brug ma-

terialet fra Læringsseminaret som guide hertil. I finder en liste over medier i jeres 
region under bilag 4.  

• Udskriv deltagerliste 
 
Under 

• Kryds deltagerne af ved ankomst til arbejdspladsen  
• Uddel karavanepladen – som I kan hente her 
• Tag noter ud fra evalueringsskabelonen, der ligger som bilag 3 
• Gør klar til sociale medier: Tag billeder af konkrete bæredygtighedstiltag 

ligegyldigt, hvad det er, som understøtter, at arbejdspladsen arbejder med 
verdensmålene. Følg guiden i afsnit 3.2.  

 

Efter 

• Udfyld og indsend evalueringen til aln@ida.dk 
• Indsend deltagerlisten med markering af dem, der ikke deltog til ada@ida.dk (jf. 

afsnit 2.1) 
• Indsend information om, hvilke medier I havde kontakt til aln@ida.dk  

 

  

https://learning-assesment-tool.sustainability-caravan.dk/
https://www.skyfish.com/sh/3ffcde7f417e2c694fe1a295ea2ea95fb2d51ed3/1ab80391/1296308
mailto:aln@ida.dk
mailto:ada@ida.dk
mailto:aln@ida.dk
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6. Samlingsmøder 
• Formål: På et samlingsmøde vil den viden, der høstes fra arbejdspladsbesøgene, 

blive delt og bearbejdet, og Stemmer fra Fremtiden vil reflektere over løsninger 
og udfordringer fra deres perspektiv med hovedfokus på klima og lighed. For 
hvert samlingsmøde vil en arbejdsplads blive nomineret til den nationale 
bæredygtighedskaravanepris. Indstillingen foretages af den lokale aktionsgruppe 
og baseres på innovation, resultater, forandringsprocesser mm.   

• Forventet deltagerantal: 100  
• Kontaktperson: Anna Lund Nielsen aln@ida.dk og Anne Dalgaard ada@ida.dk  

 
 
6.1 Program 
 
Som aktionsgruppe står I selv for at strikke et godt program sammen for samlingsmødet. Tan-
ken er, at der skal være plads til gode idéer. Vi foreslår, at arrangementet bliver afholdt som et 
gå-hjem-møde fra kl. 16 eller 17.  

Som en del af karavanens koncept skal følgende elementer indgå 
• Introducerende viden om FNs verdensmål  
• Oplæg fra Stemmer fra Fremtiden 
• En invitation af 2 eller flere politikere fra jeres område. Det er oplagt med by- eller 

regionsrådsmedlemmer og prøv også om muligt med et medlem af folketinget 
(find oversigt i bilag 5) 

• Oplæg fra besøgte arbejdspladser 
    
Styregruppen kan være behjælpelig med at finde oplægsholdere, som ved noget om verdens-
målene og gerne har personlige erfaringer fra udviklingslande. 
 
Forslag til ramme 
Ofte giver det mening at starte bredt og slutte konkret. Vi forslår derfor, at en ramme for et 
samlingsmøde kunne se sådan her ud: 
 
16.00 Registrering og kaffe 
16.15 Hovedtaler - der kan fortælle om verdensmålene generelt, eller med fokus på et 

til flere af målene, der indrammer resten af dagens program 
16.40 Oplæg fra Stemmer fra Fremtiden der kan bidrage med ekstra perspektiver, 

gerne tænkt sammen med hovedtalerens oplæg  
17.00 Pause 
17.15 Korte oplæg fra besøgte virksomheder 
17.45 Sessioner – konkrete metoder og idéer til at arbejde med verdensmålene på del-

tagernes egne arbejdspladser 
18.30 Paneldebat med politikere fra jeres region, sammen med hovedtaleren og repræ-

sentanter fra de besøgte arbejdspladser 
19.15 Afslutning og mad – løft sløret for, hvem I som aktionsgruppe har nomineret til 

karavaneprisen 
 

mailto:aln@ida.dk
mailto:ada@ida.dk
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Deltagerinvolvering  
Vi anbefaler, at I læser bilag 2 ”Hvordan engagerer du dine deltagere?” og dokumentet delta-
gerinvolvering, I finder i teams.  
 
6.2 Nominering af en arbejdsplads fra jeres region 
 
Det er jeres opgave som aktionsgruppe at nominere en arbejdsplads i jeres region til karava-
neprisen. Det er selvfølgelig centralt, at arbejdspladsen lever op til kravene, der er fremsat til 
udvælgelse af arbejdspladser jf. afsnit 5.1. Herudover foreslår vi, at I lægger vægt på de gode 
forandringshistorier, og at det er en arbejdsplads, der her har noget spændende, inspirerende 
og/eller innovativt at fortælle.  
 
6.3 Bookning af foredragsholder, mødeleder eller kulturel institution 
 
Oplægsholdere/facilitator 
Kontakt og træf aftaler. Overvej evt. honorar. Et undervisningshonorar er fritaget for moms, da 
IDA er en forening. Send informationer om aftale om honorar til Anne Dalgaard (ada@ida.dk). I 
kan også vælge at indkøbe en gave til foredragsholder. Et forslag til en bæredygtig gave er 
https://littlesun.com/product/little-sun-diamond/ alternativt så kig i gaveguiden. 
 
Vær opmærksom på, at gaven max. må koste 500 kr. Husk at få aftalt aflysningsbetingelser 
med oplægsholdere som fx dato og minimum antal deltagere. 
 
Stemmer fra Fremtiden 
Et centralt element i Bæredygtighedskaravanen er at bringe nye og friske perspektiver i spil i 
snakken omkring verdensmålene. For at muliggøre dette har styregruppen aktiveret en 
gruppe af aktive – Stemmer fra Fremtiden. Den består af: 

• Folk (medlemmer af IDAs faglige netværk, hvis muligt), der bor og arbejder i samlings-
mødets lokalområde og har rødder i det lokale syd (et lavindkomstland). De vil fra dette 
perspektiv og med afsæt i klima og lighedsudfordringerne beskrive den gensidige glo-
bale afhængighed forbundet med at finde en bæredygtig udviklingskurs. At Stem-
merne er herboende kolleger, som kender begge verdener kan være med til at bringe 
nærhed og perspektiv til problematikken. Det vil ikke være forudsat, at disse nødven-
digvis taler dansk. Af praktiske grunde bør de imidlertid kunne forstå en smule dansk 
og tale et fornuftigt engelsk.  

• Unge (medlemmer af IDAs faglige netværk, hvis muligt), der bor og arbejder i samlings-
mødets lokalområde og er i begyndelsen af deres karriere. Folk som i 2045 vil skulle 
kigge tilbage fra slutningen af den næste verdensmålsperiode og sige: ”godt vi i 2018 
gjorde noget” eller ”bare vi i 2018 dog havde gjort noget”.  

 
Det er vigtigt, at I tager kontakt og involverer Stemmerne i afholdelsen af samlingsmødet. 
Kontakt styregruppen for kontaktinformationer på Stemmer fra Fremtiden, så finder vi i fæl-
lesskab de rette til jeres samlingsmøde. 
 
Politikere 
Det er også vigtigt, at I tager kontakt til politikerne i god tid. Det er valgår, så deres kalendere 
kan være fyldte – omvendt kan de derfor også have stor interesse i at deltage i arrangementer. 
I finder en liste over Folketings-, kommunale og regionale politikere for jeres region i bilag 5.  
 

mailto:ada@ida.dk
https://littlesun.com/product/little-sun-diamond/
http://ipaper.ipapercms.dk/IDA/Netvaerk/Selskaber/vinbestilling/
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Vi foreslår, at I skriver en formel invitation til dem, som I har lavet via word-skabelonen, der lig-
ger her. Har I brug for hjælp, så kontakt aln@ida.dk. 

6.4 Markedsføring af samlingsmøder 
 
Markedsføringen af samlingsmøderne foretages af projektgruppen i samarbejde med de lo-
kale aktionsgrupper. 
I må dog meget gerne stå for følgende: 

• Oprette arrangementet i arrangementssystemet (jf. afsnit 2.1) og lave udkast til 
invitationen (jf. afsnit 3.1), der sendes til projektlederen. 

• Oprette arrangementet på Facebook (jf. afsnit 3.2) 
• Indhente korte beskrivelser af oplægsholderne, et billede af dem samt deres 

Power Point-præsentationer 
 
6.5 Budget 
 
Bæredygtighedskaravanen giver maks. 30.000 kr. til hvert samlingsmøde. Der vil derfor være 
brug for, at I som aktionsgruppe gør en indsats for at skaffe midler fra lokale partnere og spon-
sorer. Det vil være en god idé om I kan indgå aftaler omkring afholdelse og forplejning, så ud-
gifterne hertil holdes på et minimum. I er altid velkomne til at tage kontakt til styregruppen, 
hvis der er særlige omstændigheder, der gør, at I har brug for ekstra midler.  

6.6 Før, under, efter 
 
Nedenfor har vi udarbejdet en tjekliste for ting, I som aktionsgruppe skal huske før, under og 
efter arrangementet. 
 
Før 

• Indgå aftaler og lav budget (jf. afsnit 2.1) 
• Opret arrangementet i IDAs arrangementssystem 
• Opret arrangementet på facebook og del på LinkedIn 

 
Under 

• Tag billeder undervejs og del materiale på de sociale medier under 
arrangementet. Se mere i afsnit 3.2.  

 
Efter 

• Indsend deltagerlisten med markering af dem, der ikke deltog til ada@ida.dk (jf. 
afsnit 2.1) 

• Alle oplæg i en samlet Power Point-præsentation sendes til aln@ida.dk  
• Output fra workshop-øvelserne sendes til aln@ida.dk  
• Indstilling af den arbejdsplads, I som aktionsgruppe vil nominere til 

karavaneprisen  

  

https://www.skyfish.com/sh/3ffcde7f417e2c694fe1a295ea2ea95fb2d51ed3/1ab80391/1296308
mailto:aln@ida.dk
mailto:ada@ida.dk
mailto:aln@ida.dk
mailto:aln@ida.dk
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7. Værksteder 
Afholdelsen af værksteder sker umiddelbart i forlængelse af et samlingsmøde i jeres region.  
Der vil blive afholdt et opfølgende seminar for de af jer, der melder jer som værkstedsledere, 
og der vil i den forbindelse blive udarbejdet en konkret værkstedsmanual til afholdelsen af 
disse. Mere information følger.   
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8. Bilag 
Bilag 1: Vejledning til grøn transport og bespisning 
 
Under afviklingen af Bæredygtighedskaravanen vil vi tilstræbe, at alle arrangementer bliver 
gennemført så bæredygtigt så mulig. Det kan hurtigt virke utroværdigt og blive et PR-pro-
blem, hvis vi ikke selv tænker bæredygtighed ind i vores egne arrangementer. 
 
Tænk i bæredygtighed – og noter, hvis I får problemer med at finde en bæredygtig frem-
gangsmåde.  
I forbindelse med karavanens aktiviteter vil det særligt være relevant at tænke bæredygtigt 
ift.: 

• Transport 
• Bespisning 

 
Transport 
Indskriv i arrangementsinvitationen, hvilken offentlig transportmulighed, der ligger tættest på 
stedet, hvor arrangementet afholdes.  
 
I kan overveje at hjælpe deltagerne med at arrangere samkørsel til arbejdspladsbesøgene og 
samlingsmødet.  
 
Initiativet er op til dig som arrangør, men vi vil bede jer om at opfordre til at benytte de mest 
bæredygtige transportformer til arrangementet.  
 
Mad og drikke 
Bæredygtige fødevarer er et kompliceret emne, hvor mange faktorer spiller ind. Landbrugsdy-
rene er ansvarlige for 18 % af verdens drivhusgasudledning og vegetarisk mad har det laveste 
’carbon footprint’. Men det er ikke den eneste faktor. Så længe, der findes et flertal af inkarne-
rede kødspisere, kan det være en mulighed, at du vælger en lille smule økologisk kød for der-
ved at være med til at fremme dyrevelfærd og være med til at vænne folk til at spise mindre 
kød. Indtænk gerne: 

• Dyrevelfærd. Skal være i orden 
• Drivhusgasser: 

▪ Vegetarisk er det foretrukne 
▪ Typen af kød betyder noget – fjerkræ har det mindste klimaaftryk efterfulgt af 

svinekød mens okse – og lammekød har meget høje klimaaftryk. Fisk varierer 
meget men ligger typisk lavere end okse- og lammekød. For fødevarers klima-
aftryk læs mere her.  

▪ Dyrkningsmåden. Lattergas frigives fra overgødning 
• Biodiversitet – monokulturer, sprøjtemidler 
• Madspild. Selvsagt et vigtigt fokusområde 

 

 
  

https://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tvaergaaende/Foedevarernes_klimaaftryk_tabel_1.pdf
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Bilag 2: Hvordan engagerer du dine deltagere 
Kender du det, at det for nogle bare lykkes at få engageret deltagerne til et møde, event eller 
arrangement på en måde, så det hele går op i en højere enhed? Kunne du tænke dig at vide, 
hvordan de gør? Så læs med her.  
Kort sagt så handler det om brugen af pauser og faciliterede netværksaktiviteter (også kaldet 
energizers, icebreakers mm.). Det er alle metoder til at engagere deltagerne til fælles aktivite-
ter. For det er i samtalen og interaktionen med andre mennesker, at kreativiteten opstår. Det 
handler om at facilitere folk til at tale sammen på kryds og tværs. 
Ligesom vi ved, at det hjælper til forståelsen, at vi gør brug af visualisering, fordi vi aktiverer 
flere dele af hjernen, så gælder det samme, når vi laver arrangementer.   
 
Hvad skal du være opmærksom på? Når du bruger netværksaktiviteter, skal du huske: 
 

• Vær klar over, hvorfor du bruger dem  
Er det for, at folk skal lære hinanden at kende, er det for at røre kroppen oven på fro-
kost, så hjernen er klar igen, er det for at komme omkring emnet på en anden måde 
eller noget helt tredje 

• Sæt rammen 
Det er vigtigt, at deltagerne ved, hvorfor de skal i gang med en leg eller øvelse 

• Respekter deltagernes grænser  
Nogle deltagere vil synes, det er grænseoverskridende. Respekter det og gør ikke et 
stort nummer ud af det. Du vil i øvrigt blive overrasket over, hvor mange der vil være 
med på legen. Drop undskyldningen med, at der kun deltager introverte til dine arran-
gementer, så du kan ikke lave sådan nogle øvelser. I virkeligheden gør du de introverte 
en tjeneste ved at facilitere netværksaktiviteten, for så skal de ikke overvinde sig selv 
ved at tage kontakt til mennesker, de ikke kender. Du gør det tilladt. 

• Gør det! 
Ofte er der begrænsninger hos dig, snarere end hos deltagerne. Prøv evt. øvelser af på 
familien eller andre, inden du gør det til et arrangement.  

• Jeg kender ingen øvelser – hvad gør jeg? 
Internettet er en gave fuld af inspiration. Søg på icebreaker, energizers, games etc. Du 
vil opdage en masse gode sider med masser af øvelser beskrevet. Ofte står der også, 
hvilke øvelser, der er egnet til hvad. Fx hvor mange deltagere der er, hvornår i program-
met det passer bedst og hvor lang tid de tager.  

 
Kast dig ud i det. God fornøjelse. 
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Bilag 3: Evaluering af arbejdspladsbesøg 
  
Arbejdsplads  
Antal deltagere  
Verdensmål*  

*Angiv de verdensmål, som arbejdspladsen arbejder med  
 
Nævn mindst tre konkrete tiltag eller måder, hvorpå den besøgte arbejdsplads arbejder med 
verdensmålene  
  

1.   
 
 
 
 
 
 

2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   
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Nævn mindst tre barrierer arbejdspladsen oplever for at kunne arbejde mere/bedre med ver-
densmålene:  
  

1.   
 
 
 
 
 
 

2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Brug lidt tid på at fortælle arbejdspladsens forandringshistorie, eller endnu bedre – få dem selv 
til at udfylde den:  
 

DEN GODE FORANDRINGSHISTORIE FOR ARBEJDSPLADSEN EFTER PÅBEGYNDEL-
SEN AF ARBEJDET MED VERDENSMÅLENE 
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Bilag 4: Pressekontakter 
  
En komplet liste over pressekontakter til lokale og regionale medier findes i teams under Bilag 
til den generelle karavanevejledning. 
 
For relevante fagblade, kig her: http://fagbladsguiden.dk/search/mediesoegning.aspx  
 
Bilag 5: Oversigt over politikere 
 

• I kan finde en oversigt over de politikere, der sidder i 2030-netværket - 
Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN's Verdensmål – her: 
https://www.2030netvaerket.dk/medlemmer  

• I kan finde kommunalpolitikere her: 
http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunalbestyrelserne/Find-
kommunalpolitiker/  

• Regionsrådene: 
– Regionhovedstaden  
– Regionsjælland 
– Regionsyddanmark 
– Regionmidtjylland  
– Regionnordjylland 
• Vi har lavet en samlet oversigt over Folketingspolitikere ift. storkreds, den ligger i 

MS Teams under mappen Generel Karavanevejledning 
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