
 

SAMFUND OG BUSINESS  
REGIONAL DAG 
 
 
 
TID OG STED: Tirsdag den 21. september 2021 

Brønderslev Gymnasium, Islands Allé 20, 9700 Brønderslev (Google Maps) 
 

KONTAKT:  Rasmus Laursen, RL@br-gym.dk  
 

TEMA:  FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 
 

"NUDGING AF GRØNNE TILTAG" 
Denne regionaldag tager udgangspunkt i FN's verdensmål nr. 11: "Bæredygtige byer og 
lokalsamfund", hvor vi i det lokale skal have fokus på bæredygtighed og miljø.  
I denne sammenhæng opfattes skolen som det lokale.  
Akademieleverne skal med fokus på bæredygtighed og miljø forsøge at anvende nudging 
i kampen for en grønnere skole. Det bliver en spændende og udfordrende dag, som 
stiller krav til talenternes kreative og innovative evner. 
 

PRAKTISK:  Der er ingen forberedelse til dagen. 
En del af kommunikationen og deling af materiale/produkter foregår i Teams. 
Elever bliver inviteret til et team i Teams via deres mail. 

 

PROGRAM: 
 

Kl. 08.30 Morgenmad (Skolen giver en let morgenmad) 

Kl. 09.00 Velkomst ved Rasmus Laursen, Brønderslev Gymnasium og HF 

Kl. 09.10 – 09.45 Den grønne skole 

Oplæg af Karen Præstegaard Hendriksen, som er konsulent og projektleder hos 
Friluftsrådet. Karen er med via Teams. 

Kl. 09.45-10.45   Del 1: Hvad er Nudging?  

Gruppearbejde med udgangspunkt i forståelsen af begrebet nudging og opfølgning i 
plenum. 

Materiale:  Manipulator. Om nudging [link] DR, 15. november 2018. 

   Faktalink om nudging [link] - af Anne Anthon Andersen, 
   journalist og  cand.comm., Bureauet, november 2019. 

Kl. 10.45-12.00 Del 2: Nudging af grønne tiltag på skolen 

Gruppearbejde. 

Opgaven:  I skal i grupper arbejde med nudging af grønne tiltag på skolen.  

   I kan tage udgangspunkt i eksisterende tiltag, I kender, eller selv  
   finde på nye. 

   Det hele skal præsenteres i et diasshow for de andre grupper, som 
   skal indeholde følgende:  

- En præsentation af et eller flere tiltag, som I har fokus på. 
- En beskrivelse af den ønskede nudging. 
- En vurdering af nudgingens forventede effekt. 

Kl. 12.00 Frokost (Skolen giver frokost) 

Kl. 12.30 Del 2: Nudging af grønne tiltag på skolen 

I fortsætter gruppearbejdet. 

Kl. 13.00-14.00 Del 3: Elevernes præsentationer af den grønne nudging 

Akademieleverne præsenterer deres arbejde for de andre grupper – Karen Præstegaard 
Hendriksen er igen med og kommentere på idéerne. 

Kl. 14.00 Afrunding og evaluering 

 

https://goo.gl/maps/ApXtTjwFqGBBDnEy6
mailto:RL@br-gym.dk
https://friluftsraadet.dk/personer/karen-praestegaard-hendriksen
https://www.dr.dk/drtv/se/manipulator_-nudging_52414
https://faktalink.dk/nudging

