FN’s Verdensmål i skolerne
Hvilke verdensmål arbejder skolerne med?
Mål 1: Afskaffe alle former for fattigdom i verden
Mål 2: Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt
landbrug
 2.4 Fødevareteknologi, bæredygtighed og biodiversitet
Mål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
 3.4 Mental sundhed og trivsel
 3.5 tobak/alkohol/ stoffer
Mål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring
 4.5 Kønsforskelle i undervisning
 4.6 Ordblindhed
Mål 5: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder
 5.5 Skole for drenge/piger
Mål 6: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt
 6.4 Lokal vinkel – drikkevand i Dragør
Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
 7.1 Bæredygtighed (el-forsyning)
Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv
beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle
 8.3 Innovation og iværksætteri
 8.6 Ungdomsuddannelse (8.b)
Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte
innovation
 9.4 Bæredygtig infrastruktur – lufthavnen
Mål 10: Reducer ulighed i og mellem lande
 10.3 Ulighed fx udligningsordning + skattesystem
Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
 11.4 Lokal kultur/naturarv
 11.6 Miljøbelastning, partikeludledning (lufthavn)
Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer






12.3 Stop madspil
12.5 Genanvendelse af affald. Plastik fra frokost
12.7 Bæredygtig indkøbspraksis
12.8 Viden om bæredygtig livsstil

Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
 13.2 og 13.3 Forberedelse til klimaforandringer (fx diger)
Mål 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer
 Dragør ved vandet
Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe
ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet
 15.5 Biodiversitet (Amager Fælled og Kongelunden)
Mål 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge
effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer
 16.2 Vold fra omsorgsperson
 16.6 Elevråd og FEDK
 16.b Krænkelseskultur/fildeling og digital dannelse
Mål 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene

Nordstrandskolen
Arbejder mest med: Mål 3, 4, 6, 9 og 14
Det der kan bidrage: Mål 3, 8, 11, 12 og 16
St. Magleby Skole
Arbejder mest med: Mål 3, 4, 11, 12, 15 og 16
Det der kan bidrage: Mål
Dragør Skole
Arbejder mest med:
Det der kan bidrage:
Oplæg fra Ungdomsbyen  undersøge, hvad de kan lave af oplæg for lærerne.

Hvorfor har verdensmålene betydning for skolen? (Naturfagsstrategien)
Hvordan kan verdensmålene kvalificerer undervisningen?

