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Lærervejledning

Baggrund for projektet
Som SOSU-skole er vi blandt de største udbydere af velfærdsuddannelser til den danske velfærdssektor.
Vi uddanner medarbejdere, der varetager pleje- og omsorgsopgaver for alle aldersgrupper – børn, unge,
voksne og ældre. Som elever og som medarbejdere opnår de fagligt tætte relationer til borgere de møder
og har en stor indflydelse på hverdagen og opgaveløsningen i de institutioner, de bliver ansatte i.
Vores elever sætter aftryk og skaber forandring i deres arbejdsliv for en stor gruppe af mennesker landet
over – det er fx når de skaber trivsel og tryghed hos børn i børnehaven eller den ældre på plejehjemmet,
når de anskaffer udstyr til institutionen af en holdbar kvalitet og når de handler og vælger produkter der
minimerer klimaaftryk.
Som skole er vi bevidste om det ansvar, der ligger på vores elevers skuldre både nu og i fremtiden, og derfor dedikerer vi os netop til at arbejde med bæredygtighed og bibringe vores elever gode forudsætninger
for at kunne tænke og prioritere bæredygtighed ind i deres arbejdsliv.
Her har vi stor glæde og gavn af at være med i UNESCO-verdensmålsskole-familien, hvor vi får viden,
netværk, ideer og materialer til anvendelse i vores lokale indsats på Randers Socialog Sundhedsskole.
Siden 2019, hvor vi opnåede status som UNESCO-verdensmålsskole, er vi lykkedes med at sætte en lang
række initiativer i gang, som har bragt bæredygtighed ind på skolen. Et af vores initiativer har været at
arbejde med verdensmål og bæredygtighed på skolens årlige internationale dag.
Udover udbyttet af at arbejde med et givent tema på tværs af årgange og uddannelser har givet et frugtbart indblik i andre fagligheder på skolen, så har det også bidraget til en fællesskabsfølelse hos vores
elever omkring netop bæredygtighed og vigtigheden af at gøre en forskel – både sammen og hver for sig.
Med et internationale fokus som bagtæppe for denne dag understøttes elevernes bevidsthed om at vi
ikke kun sætter aftryk lokalt eller nationale men også globalt.
Formål
Formålet med en international dag med fokus på FN`s verdensmål er både at lægge et internationalt
perspektiv ind over undervisningen og samtidig indarbejde de verdensmål man som skole har udvalgt at
fokusere på i kraft af at være en verdensmålsskole.
Specifikt i bekendtgørelsen for vores uddannelser (I BEK. Nr. 367 af 19/04/2016 i kap.1 §1 stk.4 (i formålet
for uddannelserne) står der følgende):
Stk. 4. Uddannelserne skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på
beskæftigelse og videreuddannelse.
Og det giver umiddelbart god mening at sætte ind i en ramme, hvor FN`s verdensmål indgår.
Et konkret bud på verdensmålene på en skole som vores er verdensmål 3 (Sundhed og trivsel), verdensmål
4 (Kvalitetsuddannelse) og verdensmål 17(partnerskaber).
En sådan dag giver elever og medarbejdere mulighed for at koble ny viden på deres egen hverdag i forhold
til internationalisering og bæredygtighed og sætte fokus på, hvordan vi som elever og medarbejdere på
skolerne kan arbejde med udvalgte verdensmål i forhold til uddannelserne og dagligdagen på skolen.

Grenaa

Randers

International Dag

Undervisningsmaterialer og vejledninger til afholdelse
af International dag med fokus på bæredygtighed

Lærervejledning

Læringsmål
•
•
•

Eleverne får en viden om verdensmålene set i et internationalt perspektiv
Eleverne kan reflektere over verdensmålene i deres dagligdag både professionelt og privat
Eleverne kan anvende verdensmålene i deres kommende erhverv
Overordnet indhold

Dette materiale henvender sig til mange forskellige målgrupper og kan tilpasses den enkelt uddannelse
alt efter hvilket verdensmål der arbejdes med.
Materialet er baseret på et forløb der strækker sig over en hel dag og som tager udgangspunkt i, at eleverne undervises i verdensmålene.
Gennem forløbet præsenteres eleverne for teori og for praktiske opgaver og øvelser. Herved opnår eleverne viden om og forståelse for, hvilken betydning verdensmålene har, både på det personlige plan men
også set ud fra et fagprofessionelt synspunkt.
Udgangspunktet for arbejdet er, at eleverne i forskellige grupper løser opgaver med udgangspunkt i et
verdensmål.
Til materialet er følgende tilgængeligt

Målgruppe

•
•
•
•

Elever på ungdomsuddannelser EUD/EUV

Invitation
Lærervejledning for dagen
Inspirationsopgaver
Film og billeder fra dagen

Tid
•
•

Forberedelse – en uge
Gennemførelse - 1 dag

Beskrivelse af dagen og inspiration til opgaver
Køreplan for dagen og inspiration til opgaver kan
findes i vedhæftede bilag

Kontaktoplysninger
Randers Social- og Sundhedsskole
Pia Ohnemus, po@sosuranders.dk
Mobil: 51295076
Lotte Roed Laursen, lrl@sosuranders.dk
Mobil: 93563248

Eleverne siger

Tips og gode råd
•
•
•
•

Materialet kan justeres til forskellige verdensmål ift. hvad fokus der ønskes.
Overvej hvad viden/materialet fra dagen skal
bruges til efterfølgende
Opmærksomhed på hvilke fagmål fra uddannelserne der kan dækkes ind på dagen
Sørg for forberedelsestid til underviser og
elever og en køreplan for dagen
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Projektet var anderledes end meget andet vi laver, og
det var sjovt at alle skulle arbejde med samme opgave, men på forskellige måder.
- Anders, GF2-elev
Klik her og se Anders’ videoproduktion fra dagen

Dagen er værdifuld og vedkommende og en dag, hvor
vi kan koble ny viden på vores egen hverdag
- Elevrådet, Randers Social- og Sundhedsskole
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Køreplan (lærervejledning)
Intro

Underviserens rolle er at understøtte programmet og holdets opgave denne dag.
Formål
International dag er en tilbagevendende begivenhed, hvis formål er at sætte fokus på kultur. Den enkelte
skole beslutter selv temaet.
En sådan dag giver elever og medarbejdere mulighed for at koble ny viden på deres egen hverdag i forhold
til internationalisering og bæredygtighed og sætte fokus på, hvordan vi som elever og medarbejdere på
skolerne kan arbejde med udvalgte verdensmål i forhold til uddannelserne og dagligdagen på skolen.
Et eksempel kunne være: ”Kulturmødet og interkulturelle kompetencer”.
Hver uddannelse arbejder med udvalgte verdensmål. Dagens starter med velkomst og relevante oplæg.
Program for dagen
08.45
Holdet går på Teams sammen med deres underviser.
•
•
•
•

Underviseren klikker ind på Teams og sætter computeren på storskærm
Klik på teamet Elevintra.
Find kanalen International dag
Klik på det planlagte møde der hedder Velkomst og formål og program for dagen – underviser klik
ker på deltag og holdet følger med på storskærmen.

09.00
Dagens aktuelle oplæg holdes i festsalen eller
streames ud i de enkelte klasser på begge skolens
afdelinger.
Eks: Spændende sundhedsprojekt i Nepal (Jysk
landsbyudvikling) eller Oxfam IBIS og vores arbejde
i verden (Med uddannelse i centrum og Børne liv i
andre dele af verden).

Teammødet oprettes i de aktuelle underviseres
outlookkalender:
•
•
•

Sørg for at slå mikrofonerne fra, så vi får den
bedst mulige lyd på oplægget.
Oplægget bliver optaget, så man kan vende 		
tilbage til det bagefter.
Spørgsmål fra eleverne kan stilles i chatten, 		
og evt. mundtlige spørgsmål går gennem 		
underviseren, der tænder sin mikrofon og 		
stiller spørgsmålet på elevens vegne når der 		
gives taletid.

10.00
Hvert hold arbejder med en opgave ud fra dagens tema ( se eksempel på vedlagte rammeopgave)
13.45
Fælles afslutning på dagen
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Eksempel på rammeopgave 1
Det sundhedsfaglige område
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Tema
Kulturmødet og interkulturelle kompetencer i kombination med udvalgte verdensmål

Indhold på dagen

Praktiske forhold

Præsentation

I skal lave en præsentation:

I skal udstille jeres færdige produkt i en virtuel
udgave, som lægges ind i Teams på Elevintra, hvor
der er oprettet en kanal, der hedder ” International
dag 2021”.

Virtuel præsentation:

I kanalen vil der så være oprettet en One - Note til
hvert hold, hvor jeres resultater kan lægges ind/
præsenteres.

I skal arbejde ud fra temaet:
”Kulturmødet og interkulturelle kompetencer”, og
det oplæg I er blevet præsenteret for.
Eks. et spændende sundhedsprojekt i Nepal
Sundhedsprojektet i Nepal er en del af et større
projekt; Jysk landsbyudvikling i Nepal.
Se www.Kantipur.dk
I skal bruge materialet fra verdensmålene som
inspiration til jeres arbejde
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Få viden om temaet – det kan være film, billeder,
mind map, Power Point, brug gerne Apps i studietube.
Fysisk stand på skolen:
I skal lave en plakat, som belyser den måde I har
arbejdet med temaet det på.
Verdensmål 4:
https://www.verdensmaalene.dk/maal/4
Verdensmål 3:
https://www.verdensmaalene.dk/maal/3
verdensmål 10:
https://www.verdensmaalene.dk/maal/10
I skal arbejde med følgende spørgsmål:
• Hvordan arbejder man med sundhed i andre
lande? – og hvilke udfordringer er der? (vælg et
land)
• Hvilke dele af sundhedsarbejdet er vigtigst? hvordan skal man prioritere?
• Hvordan uddanner man sundhedspersonale i
udviklingslande?
• Hvordan er lighed/ulighed i sundhed i det land i
har fokus på?
• Hvordan er ældres liv og vilkår i et udviklingsland (vælg et land)

International Dag
Eksempel på rammeopgave 1
Det sundhedsfaglige område
Forslag til metode

Undervisningsmaterialer og vejledninger til afholdelse
af International dag med fokus på bæredygtighed

Start med at søge viden om temaet og
verdensmålene.
Arbejd i jeres faste grupper på holdet.
Tænk på, at anvende lyd, billeder, film mm.
I kan anvende forskellige Apps, som ligger på
www.studietube.dk

Produkt

Den færdige ”udstilling” skal være tilgængelig for
alle på skolen i Elevintra på kanalen ”International
dag 2021”
Husk deadline:

Praktiske forhold
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Undervisere og personale vil være klar til at hjælpe
jer med råd og vejledning i forhold til jeres udstilling.
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Eksempel på rammeopgave 2
Det pædagogiske område

Undervisningsmaterialer og vejledninger til afholdelse
af International dag med fokus på bæredygtighed

Tema
Kulturmødet og interkulturelle kompetencer i kombination med udvlgte verdensmål

Indhold på dagen

Praktiske forhold

Præsentation

I skal lave en præsentation:

I skal udstille jeres færdige produkt i en virtuel
udgave, som lægges ind i Teams på Elevintra, hvor
der er oprettet en kanal, der hedder ” International
dag 2021”.

Virtuel præsentation:

I kanalen vil der så være oprettet en One - Note til
hvert hold, hvor jeres resultater kan lægges ind/
præsenteres.

I skal arbejde ud fra temaet:
”Kulturmødet og interkulturelle kompetencer”, og
det oplæg I er blevet præsenteret for.
Eks. et spændende sundhedsprojekt i Nepal
Sundhedsprojektet i Nepal er en del af et større
projekt; Jysk landsbyudvikling i Nepal.
Se www.Kantipur.dk
I skal bruge materialet fra verdensmålene som
inspiration til jeres arbejde
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Få viden om temaet – det kan være film, billeder,
mind map, Power Point, brug gerne Apps i studietube.
Fysisk stand på skolen:
I skal lave en plakat, som belyser den måde I har
arbejdet med temaet det på.
Verdensmål 4:
https://www.verdensmaalene.dk/maal/4
Verdensmål 3:
https://www.verdensmaalene.dk/maal/3
verdensmål 10:
https://www.verdensmaalene.dk/maal/10
I skal arbejde med følgende spørgsmål:
• Hvordan er børnelivet i andre lande? (vælg et
land)
• Hvilke faktorer i samfundet betyder noget for
det gode børneliv og deres muligheder for et
godt voksenliv?
• Hvordan er mulighederne for at gå i skole i andre lande? (vælg et land)
• Hvordan er mulighederne for uddannelse?
• Hvilken betydning har det om der fri adgang til
skole og uddannelse for det enkelt menneske og
for landets udvikling?

International Dag
Eksempel på rammeopgave 2
Det pædagogiske område
Forslag til metode

Undervisningsmaterialer og vejledninger til afholdelse
af International dag med fokus på bæredygtighed

Start med at søge viden om temaet og
verdensmålene.
Arbejd i jeres faste grupper på holdet.
Tænk på, at anvende lyd, billeder, film mm.
I kan anvende forskellige Apps, som ligger på
www.studietube.dk

Produkt

Den færdige ”udstilling” skal være tilgængelig for
alle på skolen i Elevintra på kanalen ”International
dag 2021”
Husk deadline:

Praktiske forhold
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Undervisere og personale vil være klar til at hjælpe
jer med råd og vejledning i forhold til jeres udstilling.

International dag
Tema
Kulturmødet og interkulturelle kompetencer

Med afsæt i, hvordan vi som elever og medarbejdere på skolerne kan arbejde med udvalgte
verdensmål i forhold til uddannelserne og dagligdagen på skolen.
Dagens tema kobles op på:

Program
8.30
Holdene mødes i klasserne, som bliver deres arbejdsområde i løbet af dagen
8.45
Holdet går sammen med deres underviser på Teams og lytter til følgende oplæg:
•
Velkomst
•
Formål med og præsentation af dagens program
9.00
Oplæg med mulighed for at stille spørgsmål.
• Spændende sundhedsprojekt i Nepal
(Jysk landsbyudvikling) v. Susanne Rystock
• Oxfam IBIS og vores arbejde i verden
(Med uddannelse i centrum og børneliv i andre dele af
verden ) v. Emil Nielsen
10.15
Holdet arbejder videre ud fra oplæggene i kombination med
FN`s verdensmål. Der vil være udarbejdet rammeopgaver
til alle hold, som præsenteres umiddelbart efter oplæggene.
Resultaterne af dagens arbejde lægges i det enkelte holds mappe på Elevintra under kanalen
international dag november 2021.
12.30
Elevfortællinger fra studietur til Færøerne
13.45
Fælles afslutning på dagen på Teams.

