
Hvad vil unge i København, 
hvordan vil vi gerne engageres 
og hvordan vil vi engagere jer? 

Anton Kjærgaard Walker, Sofus Pilehave og Atlanta Asa Kvaale, Ungeråd KBH’s 
klimaudvalg



Hvem er vi?

Eksisteret siden 2017

12-20 år

Valgt ind et år af gangen

Sekretariat i ABU i BUF



Ungerådets arbejde

- Handlingsplan for en grøn 
folkeskole

- Bedre seksualundervisning
- Bedre mental sundhed
- Gratis hygiejne-produkter på 

KK’s offentlige toiletter

- Events 
- Høringssvar



Klimaudvalgets arbejde
1. Bæredygtigehd skal ind i alle fag. Konkrete løsninger skal findes af en 

taskforce bestående af relevante aktører. F.eks kan man: læse 
klimalitteratur i dansk, lave plantebaseret mad i madkundskab eller regne på 
CO2-kvoter i matematik.

2. Alle skoler skal have et grønt råd, der fungerer side om side med elevrådet. 
Det grønne råd kan ligne det som Grøn Skole-skolerne har nu.

3. Der skal være et grønt valgfag. Det skal være for de elever der vil lære 
endnu mere. Her er der er meget at hente i Klima Ambassadør 
Uddannelsen.

4. Der skal være grønne fysiske læringsrum: dvs. naturen skal indgå direkte i 
undervisningen. Det behøver ikke være på selve skolen, men også udflugter 
kan det samme. (Her menes der altså ikke bare en eller to udflugter om 
året.)

5. Lærerne skal opkvalificeres til at varetage klimaundervisning. Det er vigtigt 
deres timer købes fri.

6. Der skal være flere grønne forløb og klimaforløb i Åben Skole.
7. Skolerne skal mindske deres økologiske fodaftryk fra samtlige aktiviteter. 



- Er det de unge der er problemet?
- Unge er påvirket af klimakrisen, nu og i 

fremtiden. 
- Taler vi for døve ører?

Unge kan - unge vil



Det hele skal nok gå...

Nej

Vi skal se problemet i øjnene.

Vi er trætte af lappeløsninger og “mere bæredygtige” 
løsninger



Hvordan vil vi gerne engageres?

● Grib de bolde, vi kaster i luften
● Vi vil tages seriøst
● Inddragelsen skal faciliteres 
● Unge skal repræsenteres i systemet 
● Det er svært at engagere de endnu-ikke engagerede! 



Tak!

Find os på Twitter, Instagram og Facebook
Eller vores hjemmeside: ungeraad.kk.dk

Der er valg - sig’ det videre!

Opstilling: 17. sep. - 10. okt.

Valg: 13. ok. - 10. nov.


