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Kort presentationsrunda - nya deltagare Marja Andersson från NTA, Anders
Sjöberg från Naturskoleföreningen

• GAP, Global Action Programme on ESD
Sophie drog bakgrunden för GAP som grundar sig i den 10-åriga FN dekaden. GAP
antogs i Nagoya och finns beskrivet i UNESCOs Roadmap for Implementing the Global
Action Programme on ESD. Se länk nedan om arbetet med GAP.
Gymnasie och kunskapslyftsmimister Aida Hadzialic som ledde Sveriges delegation i
Nagoya vill se en nationell handlingsplan utifrån de skrivningar som finns i GAP och
de 32 rekommendationer som togs fram i processen under sommar/hösten 2014.
Den svenska delegationen har bildat en mindre arbetsgrupp som kommer att träffas
för att arbeta fram ett utkast till en nationell handlingsplan utifrån de 32
rekommendationerna som sedan ska presenteras för politiken. Handlingsplanen ska
ha tydliga och mätbara mål. Swedesd jobbar parallellt och har via Uppsala universitet
utlyst en tjänst för att driva frågan.
De 32 rekommendationerna ska koncentreras till färre antal punkter innan
sommaren och lanseras på WEEC i Göteborg i månadsskiftet juni – juli. Sophies
presentation bifogas minnesanteckningarna.


Diskussion om implementering av läroplanen och lärares kompetensutveckling. NTA
påbörjar ett sådant arbete. Varför diskuteras och utvecklas detta utanför skolans
ansvarsområde, Skolverket och UHÄ? Koppling till OECDs nya rapporter.

• Kunskapslänken - vad har hänt sedan sist?
Kunskapslänkens förslag på organisation, finansiering mm. Mathias Sundin ger en
kort presentation av Kunskapslänkens process och ett förslag på fortsatt arbete för
att i samverkan forma en nationell kunskapsorganisation/funktion för LHU med
implementering som fokus. Presentationen bifogas minnesanteckningarna.
• Hur går vi vidare i HUT-gruppen?
Hans – göra några saker tillsammans med samlade resurser – tre case – visa på
konkreta aktiviteter - Turné med skolhuvudmän lokalt.

Anders – HUT- gruppens gemensamma ”muskler” ger förutsättningar för större
satsningar.
Gitte – frågor om vad HUT gruppen ska jobba med. Hållbarhetsagenda, de Globala
Hållbarhetsmålen som kommer att antas i FN i september - vilka är arenorna kring
den lanseringen – kan det vara HUT gruppen?
Hur får vi till de stora förändringarna inom LHU? Hur ser den hållbara utvecklingen
ut? Vad ska vi lägga fokus på – direkt mot regelverken eller kompetensutveckling,
aktiviteter mot skolor? Hjälpa kommunerna att ta fram sina hållbara mål?
Ett lärande som måste pågå på många arenor – hållbarhetsagendanklimatkonferens?
Mats – i Skolkommissionen finns inget om LHU
(http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/04/regeringen-presenterarskolkommissionen
Vid nästa möte med myndigheterna kommer projektledningen för Kunskapslänken
att lägga fram förslag på case som en del i en fortsatt projektfas.
Grunden i dessa case är möten mellan skolans behov av relevant innehåll och
nationella och regionala planer.
Kunskapslänken har möten inbokade på utbildningsdepartementet hos Gustav
Fridolins statssekreterare Helene Öberg och hos Per Magnusson på Unescorådet.
Vi måste få med oss media. När Gustaf Fridolin håller ett brandtal på Education for all
finns ingen press för att bevaka och föra vidare det innehållet.


WEEC, World Environmental Education Congress
WEEC sammanfaller med Almedalsveckan vilket gör det lite knepigt ur en politisk
synvinkel.
Naturskyddsföreningen kommer att vara där och presentera Modellskolan
Håll Sverige Rent kommer att vara där?
Arbetsgruppen för GAP presenterar sitt utkast
Gitte efterlyser ev. sidoevent för att lyfta hållbarhetsfrågorna mer publikt.



Nästa möte: Kunskapslänken som hittills har administrerat HUT-gruppens möten vet
inte hur det ser ut med projektet under hösten. Vi kommer att bjuda in till ett möte
för att diskutera förutsättningarna för HUT-gruppens fortsatta samverkan om
Kunskapslänken inte längre finns kvar som projekt efter sommaren.
Tack till Naturskyddsföreningen för att vi fick vara i era lokaler!

Länkar till arbete med GAP:
http://www.unesco.se/utbildning/utbildning-for-hallbar-utveckling/
http://www.swedesd.se
Projektledningen för Kunskapslänken
Kerstin, Lisen och Mathias

