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Pressemeddelelse  

 

 

Pedersborg Skole er netop blevet optaget i UNESCO’s globale netværk af skoler, der arbejder dedikeret 

med FN’s 17 Verdensmål. 

 

Optagelsen sker på baggrund af en ansøgning, hvor skolens praksis og visioner mht bæredygtig udvikling er 

beskrevet. Som eksempel arbejder hele Pedersborg Skole aktivt med at levendegøre Sorø Kommunes 

Vision 2022, der er baseret på FN’s verdensmål om en bæredygtig udvikling. Dette sker, når hele skolen går 

sammen om visionens enkelte temaer, og i fællesskab arbejder for at nå visionens mål. 

 

I Danmark er der aktuelt 46 skoler i netværket og på verdensplan mere end 11000. Medlemsskolerne 

arbejder alle aktivt med at udbrede Verdensmålene. Det er derfor et fokus på Pedersborg Skole at der 

undervises i Verdensmålene for en bæredygtig udvikling, samt at der i praksis er en kultur og adfærd, der 

understøtter dem. Dette gælder både for de interne aktiviteter samt i vores samarbejde med eksterne – bl.a. 

er bæredygtighed et parameter i vores samarbejde med de lokale virksomheder. 

 

På Pedersborg Skole er der netop indstiftet en pris for årets bæredygtige ide, som også iværksættes i 

praksis. Der er en pris for bedste elev-ide og for bedste medarbejder-ide. Få dage efter prisens indstiftelse er 

der allerede organiseret en tøjbytteordning – med tilhørende hjemmeside – oprettet af elever fra 

udskolingen. Der er heldigvis kort fra ide til handling. 

 

En yderligere styrkelse af Pedersborg Skoles fokus på bæredygtighed vil finde sted i et nært samarbejde 

med Matias Lang Sørensen og Sigurd Hutnik fra Sorø Ungdomsprojekt. De to har gennemført 

Verdensmålsakademiets miniuddannelse og er nu verdensmålsambassadører. Samarbejdet vil folde sig ud 

som inspiration til både elever og medarbejdere samt en invitation til en ”chair” i Pedersborg Skoles eget 

verdensmålsråd.  

 

I februar vil Pedersborg Skole være repræsenteret ved de danske verdensmålsskolers årsmøde i FN-byen. 

 

Baggrundsstof og konkrete initiativer vil løbende blive lagt på Pedersborg Skoles nye hjemmeside: 

https://pedersborgskole.aula.dk/ 

 

For evt. yderligere information kan kontaktes: 

 

Helene Bæhr, skoleleder 

heb@soroe.dk 
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