
Program

Kl. 9-12

Velkommen og introduktion til dagens program 
Ved Jette Ebbekær Thomsen, groconsult

Kort præsentation af mødets deltagere 

Miljømissionen – En kampagne om at holde klas-
sen ryddet og a� aldet sorteret
Her skal vi høre om indsatsen fortalt gennem deltagerne:
Hans Folmer, SFO leder – Skolen på Duevej
Kenneth Nielsen, teknisk serviceleder – Skolen på Duevej
Anne Mette Thorup, projektleder, By- og miljøområdet i 
Frederiksberg Kommune

Bionedbrydelig emballage. Hvordan kan vi over-
føre erfaringerne til andre områder?
KLS PurePrint kan producere 100% biologisk nedbrydeli-
ge tryksager og emballage - helt fri for skadelige kemikali-
er og tungmetaller.

Produkterne er Cradle-to-Cradle certi� cerede.
Hør Jakob Rosenfeldt Thomasen, KLS PurePrint, fortælle 
om deres indsats

12-13: Frokost 

Kl. 13-15

Hvordan kan kommuner mindske plasta� ald 
gennem o� entlige grønne indkøb?
Ved Michael Søgaard Jørgensen, AAU 

Erfaringer fra Gladsaxe Kommunes a� alds-
indsats på daginstitutioner og skoler
Ved Pernille Bondo Harders, Gladsaxe Kommune

Opsamling og afrunding
Ved Jette Ebbekær Thomsen

Tak for i dag

Videresend gerne invitationen til relevante personer i dit 
netværk – det er gratis at deltage i netværket. 

Yderligere information og tilmelding hos: 
Jette Ebbekær Thomsen, jette@groconsult.dk eller 
på telefon: 61 14 72 24. 
Tilmeldingsfristen er torsdag den 16. marts

Venlig hilsen 

Michael Søgaard Jørgensen, DIST, Aalborg Universitet, 
msjo@plan.aau.dk

Jette Ebbekær Thomsen, groconsult, jette@groconsult.dk

Netværket for miljø- 
og klimaambassadører 
Torsdag den 23. marts 2017, kl. 9-15

Program for

Netværket for miljø- og klimaambassadører – et samarbejde mellem groconsult og Aalborg Universitet

Frederiksberg Kommune er vært, og holder mødet på: 
Skolen på Duevej, Duevej 63, 2000 Frederiksberg
Pavillonen inde i skolegården til højre.

Du inviteres hermed til møde i Netværket for miljø- og klimaambassadører. Netværket laves i et samarbejde mellem 
Center for Design, Innovation and Sustainable Transitions (DIST) ved Aalborg Universitet København og groconsult.

Tema: A� ald og adfærd

groconsult

groacademy

gronetwork



Om Netværket for miljø- og klimaambassadører

Formål
Netværket for miljø- og klimaambassadører giver dem, der arbejder med at koordinere en ambassadørord-
ning – i kommuner, regioner, boligselskaber m.m., arbejder som ambassadører eller forsker i ambassadør-
ordninger – mulighed for at udveksle erfaringer om aktiviteter, metoder og resultater. 

Igennem netværket er det hensigten at skabe et rum, hvor deltagerne kan få sparring på ideer fra andre, 
der selv har kendskab til ambassadørområdet. Håbet er, at alle der deltager i netværket vil kunne få gode 
ideer med hjem, og at deltagerne hver i sær kan få inspiration, der kvali� cerer de projekter, der allerede er i 
gang eller bliver sat i gang. 

Aktiviteter i netværket
Deltagerne vil alle kunne få stort udbytte af at deltage i netværket. Både når deltagerne selv holder oplæg 
og deler erfaringer, der kan komme de andre i netværket til gode, og når de får de andre deltageres feed-
back. Det kan være oplæg om erfaringer med en bestemt aktivitet, en metode eller værktøj, en teoretisk 
tilgang til at analysere vilkår og erfaringer m.m. Eller � ere oplæg om et område, som en del koordinatorer 
arbejder med – det kan give mulighed for både at sammenligne erfaringer og inspirere hinanden.

Netværket kan også invitere oplæg fra forskere, projektgrupper (f.eks. Carbon20 om klimanetværk mel-
lem kommuner og virksomheder) eller andre nuværende eller mulige samarbejdspartnere (Landsforenin-
gen Grønne Familier, lokale Agenda21 centre m.� ).

Netværket arbejder med alle miljøområder – klima og energi, natur, vand, a� ald osv. – a� ængig af delta-
gernes behov.

Mødea� oldelse går på skift mellem deltagerne i netværket. 

Baggrund
I december 2012 holdt Selskabet for Grøn Teknologi (SGT), Furesø Kommune og Aalborg Universitet Kø-
benhavn et møde under overskriften ”Klima- og miljøambassadører i kommuner – koncepter og erfaringer 
i � re kommuner”. Baggrunden for mødet var et projekt gennemført af Furesø Kommune og Danmarks 
Tekniske Universitet, delvist � nansieret af midler fra RCE Danmark Uddannelse for Bæredygtig Uddannel-
se. Rapporten fra projektet kan hentes her: www.furesoe.dk/klimaambassadoer

På mødet var der ønske om at stifte et netværk for miljø- og klimaambassadører. Fokus på mødet var især 
på kommunale ordninger, men mødets deltagere omfattede også personer i ordninger i boligselskaber 
m.m.

Netværket kører på femte år, og i 2017 holder vi to møder: Torsdag den 23. marts og torsdag den 9. novem-
ber. Til planlægning af møderne nedsættes der en arbejdsgruppe bestående én eller � ere deltagere fra 
netværket samt AAU og groconsult.
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Netværket for miljø- og klimaambassadører – et samarbejde mellem groconsult og Aalborg Universitet


