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LANCERING AF 
VERDENSMÅLSCERTIFICERING AF SKOLER 

 

En verdensmålscertificering af skoler ser nu dagens lys under navnet 2030 SKOLER. 
Certificeringen skal hjælpe skolerne med systematisk at fremme bæredygtig udvikling 
i et verdensmålsperspektiv både på skolen selv og gennem uddannelse af eleverne.  

Verdensmålscertificeringen 2030 SKOLER er udviklet af CHORA 2030 i samarbejde med 
Randersgades Skole, Rysensteen Gymnasium og en række aktører med erfaring inden for 
uddannelse til bæredygtig udvikling. 

Certificeringen retter sig mod såvel grundskoler, efterskoler som ungdomsuddannelser. 
Systemet skal sikre, at verdensmålene bliver en integreret del af skolen både i forhold til 
undervisning, skolens drift og værdier og gennem forankring i institutionen. Det skal give 
danske børn og unge viden om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og inspirere dem 
til selv at bidrage og være med til at forbedre det samfund, de er del af. Samtidig skal 
skolen lade handling følge ord og selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtig. 

”Med 2030 SKOLER opfordrer vi de danske uddannelsesinstitutioner til tage 
verdensmålene til sig og gøre bæredygtighed til det nye dannelsesideal. Vores børn og 
unge skal lære om målene og udvikle kompetencer, der kan gøre dem i stand til at 
bidrage positivt til den nødvendige bæredygtige omstilling.” 

- Steen Hildebrandt, formand for CHORA 2030. 

Der findes allerede mange materialer om verdensmålene til skolerne. Med 2030 SKOLER er 
der tale om et system og en værktøjskasse til skoler, der vil arbejde helhedsorienteret og 
integrere verdensmålene i skolens hverdag og praksis. Certificeringen tilbyder skolerne en 
struktur for arbejdet, en tydelig identitet og en anerkendelse af den indsats, skolen gør.  

Skolerne kan gå ind i arbejdet fra forskellige udgangspunkter, men alle forpligter sig til 
gradvist at blive mere ambitiøse, så verdensmålene over tid bliver en fast del af elevernes 
uddannelse og dannelse samt af skolens måde at drive skole på.   

Læs mere om 2030 SKOLER. 

CHORA 2030 er en uafhængig non-profit organisation, som omsætter verdensmålene til 
konkrete handlinger ved at udfordre den måde, vi som borgere og samfund tænker, lever, 
forbruger og producerer på. 
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