
Tænk over, om du har 
ideer til, hvordan man 
kan arbejde innovativt 
med Verdensmål 6 og 

Afrika i forlængelse  
af de tre videoer. 

Se følgende tre videoer:  
1. Introduktion til Business 
Model Canvas  
2. Innovationseksempler  
3. Kavis pitch af AQshare i 
'Løvernes Hule-format' 

 

SAMFUND OG BUSINESS  
REGIONALDAG 
 
 
 
TID OG STED: Onsdag den 10. november 2021 

Nørresundby Gymnasium, Studievej 14, 9400 Nørresundby 
 

KONTAKT:  Anders Hovgesen, aho@nghf.dk og Kristian Kaaberbøl, kka@nghf.dk    
 

TEMA:  FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 
Verdensmål 6: Rent vand og sanitet 

 

INDHOLD: Vi har fået tre oplægsholdere med hver sin vinkel på arbejdet med FN’s verdensmål og 
udvikling til at inspirere og igangsætte jer i løbet af formiddagen. 
Over middag skal I i grupper arbejde med jeres egne ideer og tage udgangspunkt i jeres 
egen forberedelse og inputs fra oplægsholderne. 
Dagen afsluttes med præsentationer. 
Der serveres morgenmad, frokost og kage jf. programmet. 
Giv venligst besked til kontaktpersonerne ved sygdom eller andre forhold. 

 

PROGRAM: 
08.30 - 09.00 Ankomst og morgenmad (boller, kaffe/te). 

09.00 - 09.05 Præsentation af dagens program ved Anders og Kristian,  
Nørresundby Gymnasium og HF. 

09.05 - 10.00 Birgitte Gregersen, lektor emerita ved Aalborg Universitet Business School. 
Oplæg om sin forskning i FN’s Verdensmål, hvor hun har arbejdet med at 
operationalisere verdensmålene, så der er et bedre grundlag at føre politik på i en dansk 
sammenhæng. 

10.00 - 10.15 Pause. 

10.15 - 10.50 Peder Thorning, International Udviklingskoordinator i Dansk Folkehjælp:  
Om Verdensmål 6: Rent vand og sanitet - med eksempler fra udviklingsarbejdet i 
Østafrika.  

10.50 - 11.00 Pause. 

11.00 - 12.00 Kavi Balakrishnan, læser til Industrial Engineering & Management: 
Om udviklingen af et drikkevandskoncept designet til rurale områder i Kenya.  
Konceptet blev købt af Grundfos, hvor teamet på 5 fortsatte med at udvikle på ideen.  
Vi dykker ned i hvordan Business Model Canvas spillede en rolle i udviklingen af 
konceptet og konceptets sammenspil med Verdensmål 6. Efterfølgende gruppearbejde 
med egne cases og Business Canvas-modellen. 

12.00 - 12.30 Frokost. 

12.30 - 14.15 Gruppearbejde. 
Kavi og Peder er med til at vejlede under arbejdet. 
I lægger selv en kort pause ind undervejs. 

14.15 - 14.45 Præsentation af gruppernes arbejde og feedback fra Kavi og Peder. 
Der serveres kage og dagen afrundes. 

 

FORBEREDELSE:  
 

Læs om  
Verdensmål 6 

her. 


