
Klimakonference for børn og voksne torsdag d. 10.9.09 – lørdag d. 12.9.09 

Formål:  

At give elever fra Folkeskolen et dybere forståelse for Klima-sagen.  
At drøfte de indgåede aftaler med såvel børn som voksne og eventuelt nå frem til et input til Klimaministeriets videre arbejde. 
 

Metode: 

Eleverne undervises i praksis i hvad meteorologi, jorderosion, vandstandsstigninger, energibyggeri er. De mødes på tværs over 
klimaguf og diskuterer deres indtryk.  
Konferencen udformer sig som udeskole, som dramatisk dialog, som kunstnerisk præsentation og som klassiske oplæg med 
debat. 
Udstillingen på fyret i september 09 skal gå under titlen: klimaeffekten (kunstnerne skal forberedes herpå) 

Samarbejdspartnere (pr. 6.10.08): 

Vestjysk Landboforening, Landbrugsrådet 
Kystdirektoratet 
Århus Universitet 
Københavns Universitet 
Seminarierne i Aalborg og Nr. Nissum 
Dansk-Bengalsk Venskabsforening 
Skolerne i 30 km nærområde 
 

Overslag: 

91.100,- kr for alle tre dage uden deltagerbetaling (ud over for forplejning) og med rimeligt billige flybilletter samt privat 
overnatning til bengalerne. 
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For børnene (og de voksne) torsdag og fredag d. 10.9. og 11.9.: 
 Frede Sørensen Jette Schmidt Jens Hagelskjær (?) Carlo Sørensen (?)  Budget, overslag 
 Eksperimentarium 

Klima og vejr 
Eksperimentarium 
Klima og energi 

Udeskole 
Havmiljø og klima,  

Udeskole 
Kystbeskyttelse 

15.000 (12.000 til 
løn og 3.000 til 
materialer) 

Tors. kl. 9 – 11 
Dramatisk 

inspiration 

     
 

Tors. kl. 11.30 – 
13.30 
Dramatisk 

inspiration 

     

Tors. kl. 14 – 16 
Dramatisk 

inspiration 

     

Tors. kl. 18 – 22  En aften med klimaguf  
En klimavenlig middag (Karen Marie Germann, Vestjysk Gastronomi) efterfølges af 
et foredrag om globale klimaændringer (lektor Marit-Solveig Seidenkrantz, phD, 
geologisk institut v. Aarhus Universitet) og et oplæg om nye afgrøder i et nyt klima 
(Andreas Bjerregaard, landmand Vestjysk Landboforening og Landbrugsrådet). Efter 
benstrækning og solnedgang slutter vi aftenen af med en diskussion om 
klimaforandringernes betydning for regionen. 

 
Mad: 100/kuvert 
Foredrag: 2100 
4 fl. Vin 

      
Fre. kl. 9 – 11 
 
Dramatisk 

inspiration 

    15.000 (12.000 til 
løn og 3.000 til 
materialer) 
 

Fre. kl. 11.30 – 
13.30 
Dramatisk 

inspiration 

     
 

Fre. kl. 16 – 20 Dramatiske udtryk for klimaproblemer samt andre vanskeligheder blandt bengalske 
og danske unge.  Bengalsk ungdomsteatertrup og Børneteateret Balder. 

30.000 (overslag) 
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Lørdag d. 12.9.09 

 

For de voksne ”Erhverv og miljø i lyset af Klimakonferencen i København” 

9.00: Velkomst og intro 
9.30 – 14.00: Fire oplæg om situationen på klimaområdet efter Klimakonferencen med specielt fokus på udvalgte erhverv: 
9.30 – 10.15: Jørgen Eivind Olesen, professor på Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Aarhus Universitet og medlem af FN’s 
klimapanel. 5.000 
10.15 – 10.30: Kaffepause 
10.30 – 11.15: NN vedr. fiskeri                        5.000 
11.15 – 11.30: Pause 
11.30 – 12.15: Jørgen Bo Larsen, professor i Skovdyrkning ved Københavns Universitet Skov og Landskab                   
5.000 
12.15 – 13.15: Frokost 
13.15 – 13.45: Carlo Sørensen, Naturgeograf og naturvejleder, Kystdirektoratet                     
2.000  
13.45 – 14.45: Dialog om de naturafhængige erhverv i lyset af klimaændringerne   -  
14.45 -           : Samling på deltagerne og afslutning evt. med maleri/teaterstykke/ord. 
 

For børn og barnlige sjæle ”Klima, hvad er det for noget og hvordan hænger det sammen med vores daglige liv?” 

 

Leg og arbejde for børn og barnlige sjæle om  
a) klima (tolk himlen: meteorologi og malerkunst),  
b) energi (vindens væsen: byg en vindmølle og lav koncert af lyden),  
c) sikkerhedsforanstaltninger (sten og hav: forstå oversvømmelser og lav en forestilling om det).  

Alt vil foregå udendørs, så kom passende påklædte. (3 instruktører og materialer)                      
12.000 
 

Vækstforums møde den 26. januar 2009 - bilag til pkt. 11


