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Studerende fra Syddansk Univeristet besøgte Vissenbjerg Skole tordag eftermiddag. Målet var at beskrive, hvordan syv projektidéer kunne udvikles - 
alle med udgangspunkt i FN's 17 såkaldte verdensmål, hvis idé er at gøre verden mere bæredygtig. Foto: Martin Kloster 
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Studerende fra Syddansk Universitet besøgte Vissenbjerg Skole torsdag, 
hvor målet var at pode de gode idéer med afsæt i FN's verdensmål. 
Vissenbjerg: Det lyder storslået, når selveste De Forenede Nationers store 
verdensmål bliver et tema på den knap så store Vissenbjerg Skole ude på 
Vestfyn. 

Men sådan blev det på en måde torsdag eftermiddag på skolen, da 30 
studerende fra Syddansk Universitet meldte deres ankomst. Målet for de 
studerende var at beskrive, hvordan syv projektidéer kunne udvikles - alle 
med udgangspunkt i FN's 17 såkaldte verdensmål, hvis idé er at gøre verden 
mere bæredygtig. 

Både lærere, elever, såkaldte projektejere samt studerende var inviteret med, 
men de mindste børn smuttede dog efter en introduktion af verdensmålene. 
De studerende gik derefter på omgang til syv borde på tid, hver med deres 
projekt, som de skulle høre nærmere om. Hos et af bordene stod Assens 
Kommune parat som projektleder mht. til kommunens klimaplan. Hvordan 
ville de unge reducere CO2 i kommunen, ønskede kommunen at vide. Et 
andet sted skulle de studerende komme med idéer til et kultur-event. Et 
tredje var et science-event. 

Gitte Miller Balslev, postdoc på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk 
Universitet, som stod bag arrangementet, fik nys om at skolen arbejdede med 
verdensmålene og tog kontakt til skolen. På den måde kunne hendes 
studerende komme ud og bruge deres teori i praksis. 

- Min aktie i det her er, at jeg har bachelor-studerende, som studerer 
Interkulturel Pædagogik og dansk som andetsprog. Og de har faget 
projektledelse. Det her fag på universitetet er lidt anderledes end de fag, som 
de studerende kender i forvejen. For her går man ud og arbejder med et 
projekt for en 'projektejer', sagde Gitte Miller Balslev, som havde travlt med 



at styre de studerende rundt til de syv projektidéer ved syv borde i skolens 
gymnastiksal. 

- Jeg synes, det er hyggeligt. Det er også en ny 
måde at komme ud og blive undervist på. Vi lærer 
lidt andet, når vi er ude i forhold til at vi sidder 
ned og bliver undervist. Den teori, vi lærer, får vi 
lov til at arbejde med. 
Maria Petersen, studerende på SDU. 

 
Maria Petersen syntes godt om at prøve sin teori af. Foto: Martin Kloster 
Arbejder med teorien 
En af de studerende, Maria Petersen fra Odense, var glad for arrangementet. 

- Jeg synes, det er hyggeligt. Det er også en ny måde at komme ud og blive 
undervist på. Vi lærer lidt andet, når vi er ude i forhold til at vi sidder ned og 
bliver undervist. Den teori, vi lærer, får vi lov til at arbejde med, fortalte hun. 



Hun interesserer sig for miljø. Derfor var hun mest lun på det projekt, som 
Assens Kommune som beskrevet stod bag med afsæt i kommunes klimaplan 
for 2030 - "Assens Kommunes unges idéer til CO2-reduktion i Assens 
Kommune". 

Uddannelsen Interkulturel Pædagogik og dansk som andetsprog er en relativt 
ny uddannelse. De studernede kommer til at arbejde professionelt med sprog 
og pædagogik i interkulturelle miljøer og sammenhænge. 

Maria Petersen vil gerne ud og arbejde netop interkulturelt, sagde hun. Men 
hun ved ikke, hvad hun vil være, men en form for rådgiver. 

- Vi har ikke nogle titler endnu, vi skal selv ud og skabe nogle jobs, forklarede 
hun. 

 
Gitte Miller Balslev, postdoc på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk 
Universitet, forklarer her de studerende, hvad det går ud på. Foto: Martin 
Kloster 
Ender i en eksamen 



Maria Petersen og hendes medstuderende arbejder med det samme projekt 
gennem hele semesteret, fortalte Gitte Miller Balslev. 

- Det vil sige, at de både skal - som man skal i de andre universitetsfag - 
forholde sig analytisk, teoretisk og kritisk til dette og hint. Her skal man 
udover det også gøre det i praksis, sagde Gitte Miller Balslev, som med en 
klokke indikerede, at de studerende igen skulle skifte bord. 

De studerende arbejder således på at "modne" idéerne og hele 
baggrundsarbejdet, men de kommer ikke til at lave det. Målet er, de 
studerende i samarbejde med projektlederne skal udvikle et antal projekter, 
som er klar til igangsættelse i 2020. De skal til eksamen i januar, hvor de 
bliver vurderet i deres evner til at projektplanlægge. 

- Når de studerende er færdige her modner de en projektidé og de laver en 
plan. Og så får de hjælp igennem projektfaserne, så det kan komme til en 
realisering, sagde Gitte Miller Balslev helt jordnært og meget langt fra FN's 
hovedbygning i New York. 

Men dog tæt på med lokale bachelorbriller. 



 
Her Assens Kommunes bord om miljø. Foto: Martin Kloster 

 



Verdensmålene lagt ud. Foto: Martin Kloster 

 
Studerende fra Syddansk Univeristet besøgte Vissenbjerg Skole. Foto: Martin 
Kloster 
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Cand.scient.pol. Kathrine Spanggaard Hagsten lavede et oplæg om 
verdensmålene. Foto: Martin Kloster 
 


