Minnesanteckningar
HUT-gruppens möte den 31 augusti hos WWF, Ulriksdals slott
Stor tack till WWF för att vi fick vara i era fina lokaler och för fika och lunch!
Deltagare
Helena Lundmark, SNF
Mathias Sundín, Kunskapslänken
Kerstin Eriksson, Kunskapslänken
Germund Sellgren, WWF
Gitte Jutvik,WWF
Pia Linghede, HSR
Anders Sjöberg, Naturskoleföreningen
Marilyn Mehlmann, GAP
Ann-Sofie Johansson, Linköpings kommun
Lisen Vogt, Kunskapslänken
Johanna Lund Rockliffe, DGS
Gunilla Elsässer, WWF
Sophie Nordström, SNF


GAP- hur ska implementeringen gå till – Gunilla Elsässer
Just nu pågår processen med att ta fram den nationella handlingsplanen för GAP.
Ingen tidsplan satt men förhoppningsvis är det klart under våren 2016. Efter
Nagoya har arbetsmöte hållits med Aida Hadzialic och en liten arbetsgrupp ur
delegationen arbetar nu med att följa upp de svenska rekommendationerna och
utveckla dessa till en skarpare handlingsplan. SWEDESD har fått uppdraget att
leda implementeringen av GAP genom att samordna och stimulera arbetet.
SWEDESD kommer att anställa en GAP-koordinator och GAP-strateg för att driva
det arbetet.
Unescorådet är ett öra mot regeringen och upplever nu att det är positiva
signaler. LHU är en viktig del i SDG.
På policynivån är det viktigt att Skolinspektionen och universitetkanslerämbetet
stärker uppföljningen av LHU.



UD workshop – Annika o Mathias
En första workshop inom Globalt initiativ med arbetsnamnet ”First generation”
genomfördes på UD 28/8.
Det globala initiativet riktar sig till lärare och har som syfte att stimulera lärare
att arbeta med SDG och hänger ihop med UD´s uppdrag att stärka Sveriges roll i
världen.
Konceptet bygger på erfarenhet från ett tidigare lyckat projekt riktat till
barnmorskor, en global, digital kampanj. Deltagare förutom Annika från Push och
Mathias från Kunskapslänken var Skolverket, Guringo, FN-förbundet, Quantify
Planet, Global Goals, Young Masters Progamme samt Isabella Lövins sakkunnige
rådgivare Gabriel Liljeström.



Kunskapslänken
Kunskapslänken har inte fått klart med finansiering för en fortsättning. På
uppmaning av Per Magnusson på Unescorådet skickades en ansökan in till
Nordiska ministerrådet som fördelar projektpengar inom Grön tillväxt. Ett
politiskt beslut på utbildningsdepartementet togs för att stödja Kunskapslänkens
projektansökan men tyvärr tilldelades inga medel. (beslut 3/9)
Kunskapslänken har under maj- aug. fortsatt sitt arbete gentemot myndigheter
och departements. I myndighetsnätverket har fem myndigheter uttalat ett starkt
intresse att gå vidare och göra gemensamma satsningar. I första hand kommer en
Vinnovaansökan att skickas in för att få stöd. Kontakter har tagits med
Miljömålsrådet med önskan om att få presentera Kunskapslänken på deras nästa
möte. Energimyndighetens GD kommer då förhoppningsvis att ta upp ett
sektorsövergripande arbete kring LHU frågor.
Kunskapslänken har fått bra kontakter på Miljö och energidepartementet och UD
och fortsätter att bearbeta den nivån med kopplingar till SDG och GAP.



WEEK – Sophie, Germund, Marilyn, Pia
WEEC konferensen i Göteborg . Starkt forskarfokus vilket tyder på att forskning
kring LHU finns. Det som saknas är implementeringsarbete och följeforskning.
Kanada stack ut, där vill man ha in LHU som ämne.
Stort internationellt intresse för SNFs modellskola.
GAP nämndes knappt. Sett utifrån GAP´s fem huvudpunkter var det inte mycket
förutom punkten om att mobilisera ungdomar.
Håll Sverige rent hade ”Unga reportrar” på plats som intervjuade och
dokumenterade. Se HSR hemsida.
Ungdomar som fotar det goda livet och inslag om konsten i LHU.
Forskning är bubblor som forskar utan kontakt med varandra och utan kontakt
med praktiken.
Marilyn satt i juryn som bedömde de 100 abstracts som skickats in. Nivån ansågs
väldigt ojämn.
En reflektion: Har det verkligen funnits en dekad?



Reflektionsrunda - framåt för implementering av ESD
Anders: Vill att Naturskoleföreningen gör en långsiktig satsning på lärande för
hållbar utveckling genom att ta strategiska beslut med inriktning på att
Naturskolans aktiviteter ska göra LHU mer tillgängligt för lärare. En ny bok ”Att
lära in ute- för en hållbar utveckling” finns ute nu.
Lisen: Långsiktigt upp på en politiks nivå. GAP känns för luddigt o akademiskt.
Kunskapslänken organisatoriskt stöd. Tryck på politiker!
Pia: Påverka regleringsbrev inte min o HSR bästa men säkert viktigt! Bra med
synergieffekter och samarbeten.
Marilyn: Samverkan mellan sektorer. SWEDESD otydligt. Vi måste få klart med
deras roll. Utnyttja synergieffekter, hur kompletterar vi varandra? Kan vi
utnyttja våra kompetenser och sätta ihop ett paket. Förslagsvis skulle vi
tillsammans kunna stötta och driva pilotverksamhet i en RCE eller kommun?

Ann-Sofie: I skolan idag är det mycket fokus på resultat. Mattelyftet, läslyftet har
gett goda resultat. Önskar en liknande satsning på LHU. Det måste finnas statliga
pengar för att få till aktivitet bland skolledare och lärare.
Germund: Just nu är det fokus på matte etc i skolorna. Ingen lyfter ESD.
SWEDESD måste snabbt leverera. Vi måste bli tuffare!
Kerstin: Några måste jobba mot politiken. Här är en viktig uppgift i
Kunskapslänken. Vi måste fortsätta att driva på för att få in öronmärkta pengar i
regleringsbrevet.
Mathias: Vi behöver ett gemensamt paraply. Ett rejält lyft behövs. Kanske bättre
att komma in via andra departement.
Annika: Vi behöver samarbeta med SWEDESD. PUSH har fått pengar av
Naturvårdsverket för att ta fram utbildningsmaterial om klimatfrågan.
Naturvårdsverket ordnar en konferens 18-19 november, Nationell verkstad för
hållbara livsstilar.
Gitte: Brev till regeringen/utbildningsdepartementet/? Gärna underskrivet av
oanade allianser. Gärna i kombination med artiklar, gärna flera departement.
Eventuellt flera brev.
WWF tar initiativ till brev tillsammans med xy. Brevet ställs till Fridolin, Lövin…?
 Övrigt
SNFs klimatvecka. Vecka 40. Klimathuset-Kulturhuset. 2-3 oktober genomförs
Naturskyddsföreningens höstkonferens med tema klimat.
Hur kan vi som organisationer bli bättre på att integrera utbildning i ex. Hållbara
städer?
SNF har ett samverkansprojekt i samarbete med IKEA inom Energifallet. Det är ett
samarbete mellan skolor, näringsliv och en miljöorganisation och det omfattar
insamlande av data och utvärdering av metoder. SNF intervjuar deltagande lärare
efter genomfört projekt och samlar erfarenheter till en analys tillsammans med
forskaren och högstadieläraren Ingela Bursjöö längre fram. Man kommer också att
arbeta strategiskt kring kommunikationen kring projektet varefter. Projektet har
finansiering tom 2017 i nuläget men rullar nog väsentligt längre än så.
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/energifalletshogstadiespecial
Litteraturtips: Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. Gleerups
Håll Sverige Rent konferens 19/11 se info, program och anmälan
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/hall-sverige-rent-konferensen2014/program

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

