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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

onsdag 24. marts 2019 

 

Til stede:  Robert, Jens M., Fina, Kim, Ivan, Emil, Karen, Jens J., Kirsten, Alex, Katja, Carl 
Ejnar og Jesper.  Der var afbud fra Per V., Ida, Lillian og Maria.    
 

Valg af ordstyrer og referent 

Ivan blev valgt til ordstyrer, Jesper blev valgt til referent. 
 

Godkendelse af referat fra møde 26/3-2019 

Godkendt 
 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Næste møde(r): 

Torsdag 9/5 kl. 19 er der årsmøde i hovedbibliotekets Store Sal. 

Torsdag 23/5 kl. 19 er der fællesmøde i GIC (og forinden bestyrelsesmøde) 

NB! se også oversigten vedr. øvrige arrangementer på side 5. 
 

Eksempler på kommunens indsats for bæredygtighed overfor dagtilbud 

(de grønne aktivitetskasser) og skoler ved Pernille Bondo Harders fra 
Børne- og Kulturforvaltningen.  

Der sker vældig meget på området og Pernille udviste et imponerende engagement. 

Som indledning blev nævnt Gladsaxestrategien s særlige fokus på 7 af FN’s verdensmål: 

Verdensmål 3. Sundhed og trivsel, Verdensmål 4. Kvalitetsuddannelse, Verdensmål 8. An-
stændige jobs og økonomisk vækst, Verdensmål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, Ver-
densmål 12. Ansvarligt forbrug og produktion, Verdensmål 13. Klimaindsats, Verdensmål 17. 
Partnerskaber for handling,  
 
Derefter blev gennemgået en lang række initiativer i børnehuse og dagplejehuse som kæder 
sig sammen med Verdensmålene f.eks.: 
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 Opnåelse af Økologiske spisemærker (næsten alle har mindst sølvmærke) og vedr. bør-
nenes bevægelsesprofiler. 

 Læringsmiljøer og fælles ansvar for barnets læring, kompetenceudvikling af ledere og 
personale, jobs, uddannelse og praktik. 

 Svanemærkede børnehuse, overvågning af ressourcer. 

 Inddragelse af den lokale natur, remida/genanvendelse, affald og genbrug samt om "mil-
jøbørn". 

 Om de "grønne kasser" og "den gule container" med pædagogiske redskaber til at arbej-
de med miljø og bæredygtighed (udlånes af grønt IDÉcenter) 

 Om eksempler på partnerskaber for handling 

Pernille kunne også oplyse om en række miljø-aktiviteter på skoleområdet f.eks. Skraldiaden 
- en affaldskampagne for 5-8 årige børn. Den afvikles i Gladsaxe dette år hvor rigtig mange 
børn forventes at deltage. 

Fra tilhørerne blev det konstateret, at der unægtelig er sket en stor udvikling i skoler og dag-
institutioner! Der var ivrig spørgelyst bl.a. om udfordringerne på området med formidling af 
miljø og bæredygtighed. Ikke overraskende er en af udfordringerne de mange andre mål, der 
ønskes realiseret og som også kræver de ansattes tid og opmærksomhed. Forhåbentlig kan 
Verdensmålene være en støtte til at prioritere miljøtiltagene. 

Fra tilhørerne blev også nævnt den særlige tilgang for skovbørnehavens (som Fina har haft 
afgørende indflydelse på etableringen af). 

Der blev spurgt til miljøtiltagene på de selvejende institutioner. På dagtilbudssiden synes der 
at være en del fælles aktiviteter, mens skolesektoren er mere opdelt.  

Kirsten kunne supplere med sine erfaringer fra skolesektoren, hvor mange gerne vil beskæf-
tige sig med miljøet, men hvor det alligevel kan være vanskeligt. Jespers erfaringer med sko-
leprojektet Den Grønne Karavane bekræfter dette. 

 

Om årsmødet 9/5. Bl.a. ny form for fremlæggelse. 

Der har været ønske om at sikre billeder bliver vist sammen med fremlæggelse for alle grup-
per, samt at det i højere grad fremgår, at vi arbejder sammen som forening. 
Kirsten og Jesper havde derfor et forslag til en ny form for fremlæggelse på årsmødet hvor 
guidens og gruppernes fremlæggelse slås sammen, så i alle er på scenen samtidigt. 

Guiden lægger ud, men fortæller kun om de overordnede sider af sit virke (fælles projekter 
gemmes og omtales af guiden med flere under ad-hoc gruppen/fællesaktiviteter. Efter kort 
indlæg fra guiden fremlægger grupperne efter tur. Fremlæggelse vedr. den sidste gruppe -  
af hoc vil også omfatte eksempler på fællesaktiviteter som Søens Dag m.fl. Denne del afslut-
tes med Gladsaxedagen – og verdensmålsberegneren – hvilket leder direkte over til Carl 
Ejnar, der kort fortæller om Verdensmålsberegneren.  

Der var fuld tilslutning til at prøve denne nye form (Efterskrift: PowerPoint er klar). 

Aktivitetslisten vedr. valg og stemmeberettigede blev fremvist. Der var ingen indvendinger til 
det registrerede, men det gav anledning til refleksion over, at nogle er er meget savnede.  
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Om Grøn Dag på genbrugsstationen 28/4. 

Temaet blev igen kort gennemgået, da det sandsynligvis kan interessere flere i LA21 at 
komme forbi på dagen. Ivan meldte sig yderligere på banen. Derved er vi nok på dagen. 

 

Aktiviteter under Klima Dag på Hovedbiblioteket 1/6. 

Jesper nævnte nogle af aktiviteter under arrangementet, samt hvilke delelementer LA21 
med fordel kunne involveres i. Det er:  

 At give faktuelle oplysninger om klimarelationer herunder gennemsnitsdanskerens kli-
mabelastning fordelt på forskellige kategorier (plancher skal fremstilles). 

 Lade publikum prøve ”CO2-meteret” (med bolde, der illustrerer CO2-forbrug) – det bør 
dog muligvis opdateres.  

 En bod med frø til at gavne den biologiske mangfoldighed. 

 Planche om årstidens grønt i stort format. 

 El-genererende cykel, - så man kaloriemæssigt ”fortjener” de opnåelige kalorier. 

 Kaste/skydeboden med hvor de klima- og ressourceslemme sager skal rammes. 

 To klimabrætspil. 

 Forhåbentlig kan Jens overtales til at servere smagsprøver på noget økologisk på dagen. 
Råvarer og transport vil foreningen naturligvis finansiere.  

 

Stand om Verdensmålene under Gladsaxe Loves Culture i Telefonfabrik-
ken 8/6.  

Ivan fortalte om arrangementet, der hvert år trækker rigtig mange mennesker til. Det knyt-
ter sig bl.a. an til Verdensmål 11. 

Ivan og Jesper har været til møde med ledelsen i Telefonfabrikken og aftalt, at deres bidrag 
kan handle om klima, ressourcer (kaste/skydeboden) og affald (affaldssorterings-materialer 
etc.) samt om Verdensmålene generelt. Tanken er en quiz om Verdensmålene, hvor delta-
gerne kan finde delelementer forskellige steder på Telefonfabrikken, så der både opleves 
mere forskelligt samt opnås indblik i Verdensmålene. Ved formidlingen skal der tages hensyn 
til sprog (en del på engelsk) og at en del af publikum måske ikke har været opmærksomme 
på Verdensmålene etc.  

Fina deltager med sin genbrugskunst. Med tanke på miljøaspektet er det oplagt at vi står for 
en fælles stand. 

 

Stand om især Verdensmål 15 under Gladsaxedagen. 

Et udsnit af foreningens materiel vil kunne anvendes. Vindmøllen, et stort Verdensmålsskilt, 
eksempler på fysiske tiltag i haven og den mere vilde natur til fremme af biodiversiteten, 
men måske også kaste/skydeboden m.v. Sidstnævnte, da klima og forbrug er tæt relateret til 
biodiversiteten (jf. også plakaten fra verdens Bedets Nyheder). Verdensmålsberegneren vil 
naturligvis også skulle i sving (selv om en web-baseret løsning ikke vil være klar).  
Et eksempel på et tværgående tiltag, der relaterer sig til både forbrug og biodiversitet kan 
f.eks. være et alternativer til sphagnum – som kan eksemplificeres.  
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Samarbejdet med rollespillere sidste år var succesfuldt, så det overvejes om noget i samme 
stil kan gentages.     
Kirsten indkalder de deltagende til et forberedende møde.  
 

Forslag til sommerekskursion 

Kirsten og Jesper har fundet frem til følgende mulige samlede besøgssteder for en dageks-
kursion, for dem der ikke er arbejdsramt – eller kan flekse: 

 De nye fysiske læringsmiljøer på Buddinge Skole 

 Den nye Svanemærkede daginstitution Elverdammen 

 Haveanlægget ved Novo Nordisk 

Der var fuld opbakning til at gå videre med idéen.  
  

Om lokal natur og miljø + aktiviteter siden sidst  

Jesper viste fotos (egne og fra Kirsten og Alex). Der var omtale og fotos vedr.: 

Høslæt, Kursus om økologisk havebrug, indvielse af hovedbibliotekets bogrobot (nu er byg-

gerodet ovre), eksempel på en skole, der arbejder med forbrug, mad etc. i relation til Ver-

densmålene, byggeri på Søborg Hovedgade 140, Høring om byggeri på Posthusgrunden I 

Søborg, Udsætning af får på Radiomarken samt eksempler på biodiversitet. 

 

Nyt fra råd og udvalg 

Jesper orienterede om at træpolitikken, som vi har drøftet på tidligere LA21-møder, er til 
afstemning på byrådsmødet samme aften som dette møde. 
 

Nyt fra emnegrupperne m.v. 

Gruppen Miljø i skolen 

Kirsten kunne berette hvordan en skole arbejdede med Verdensmålene. Pernille B. Harders 
fra kommunen samt Jesper havde forinden holdt igangsættende oplæg for 3. – 5. klasserne 
på skolen. 

Skoleprojektet Den Grønne Karavane har tilbudt at besøge Vadgård Skole til efteråret. Der 
afventes fortsat svar fra skolen (projektet besøger også en skole i Allerød og i Furesø). 
 

Gruppen dyrehold og økohave 

Jens nævnte nogle af de mange aktiviteter.  

 Afholdelse af hønsehyrdekursus i grønt IDÉcenter. 

 Det igangværende havekursus. 

 At der søges enkelte ”håndværkerhænder” til at færdiggøre de nye hønsebure. 

 At Jens og Sølva arbejder på opdatering af deres bog om hønsehold (Jens nævnte,  at 
brugen af Facebook også i den sammenhæng viste sin styrke). 

 At Jens og Sølva også arbejder på en børnebog. 
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Biodiversitetsgruppen 

Jesper nævnte: 

 At materiellet nu næsten er på plads vedr. høslætsarrangementer. 

 At gruppen arbejder på to arrangementer.     

 At der håbes skiltet vedr. gyldenris i Radiomarken, hvor gruppen har bekæmpet dem 
gennem mange år  

 

Nærmeste arrangementer 

ÅRSMØDE (Store sal) Torsdag 9/5 kl. 19 

Fællesmøde i GIC (bestyrelsesmøde forinden) Torsdag 23/5 kl. 19 

Gyldenris-bekæmpelse i Radiomarken Lørdag 25/5 kl. 10 

Klima Dag på Hovedbiblioteket Lørdag 1/6 kl. 10.30-13.30 

LA21 stand på Telefonfabrikken under Gladsaxe Loves Culture Lørdag 8/6 kl. 10-16 

Høslæt Høje Gladsaxe  Lørdag 22/6 kl. 10-15 

Gladsaxedagen Lørdag 24/8 

Søens Dag (Naturens Dag 2019) Søndag 8/9 

Havens Dag (Æblepresning: Aldershvile Planteskole) Søndag 8/9 

 

Eventuelt: 

Intet til dette punkt. 


