
Praktiske oplysninger:
Sted: Restaurant Marina Furesøbad,  

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 

Pris: 995 kr. ex. moms

Tilmelding via tovholder eller til

Jette Ebbekær Thomsen på 

jette@groconsult.dk eller 6114 7224

Frist for tilmelding: 

Tirsdag den 16. februar.

Det er Jette Ebbekær Thomsen fra groconsult, 

der styrer jer godt og sikkert gennem program-

met. Jette har mere end  15 års erfaring med at 

involvere brugere, borgere og medarbejdere i 

miljøarbejdet. 

Læs mere om Jette og groconsult på 

www.groconsult.dk

Inspirationsmøde for 
daginstitutionspersonale
Der er gennem de senere år kommet fokus på at inddrage medarbejderne i daginsti-
tutioner i det daglige miljø- og klimaarbejde, som led i kommunernes indsats for at 
mindske miljøbelastning og energiforbrug. Det kræver nye typer af aktiviteter både 
for børn og voksne. 
Som ledere og medarbejdere er I helt centrale i forhold til, hvordan miljøbevidsthed 
tænkes ind i institutionens hverdag og for hvordan, der arbejdes med miljø og natur i 
børnehøjde.

På mødet får I et konkret eksempel på, hvordan Midgården på Frederiksberg arbejder 
på at opbygge miljøhandlekompetencerne både hos børn og voksne. Andreas Maaløe 
Jespersen præsenterer nudging som værktøj til den daglige indsats.

Kom og bliv inspireret – og få gode idéer med hjem. Vi glæder os til at møde jer.

Tirsdag den 1. marts kl. 9-12.30 

Program

Velkommen v/Jette Ebbekær Thomsen

Miljødetektiverne 
En morgen fik børnene et brev fra falken Falko, der bad dem om at hjælpe med at fan-
ge alle energislugerne i deres daginstitution. Og så gik det ellers løs… 
Miljødetektiv-temaet er udviklet til daginstitutionerne på Frederiksberg. Formålet er 
både at spare på energien i daginstitutionerne og at give børnene – og de voksne – 
miljøhandlekompetence. 

Hør hvordan daginstitutionen Midgården på Frederiksberg har arbejdet med 
 Miljødetektiverne.

Nudging – ’det lille skub’ 
Hvordan skaber vi en bedre adfærd omkring klima- og miljøproblemer i daginstitu-
tioner? Selvom både medarbejdere og ledere er enige om, at vi burde gøre mere for at 
ændre vores daglige adfærd, så kommer de dårlige vaner ofte på tværs af de gode in-
tentioner. Nudging er en ny og lavpraktisk metode til arbejdet med energivenlig adfærd. 

Andreas Maaløe Jespersen fortæller om, hvordan små ændringer kan skabe store 
forskelle i hverdagen. Andreas Maaløe Jespersen er ansat ved Roskilde Universitet og 
har arbejdet med nudging og adfærd de sidste fem år. 

Vi runder mødet af med fælles frokost kl. 11.45-12.30


