Referat
– Møde i Bæredygtighedsråd på SDU Slagelse
Fredag den 13. november 2020 kl. 10.30-12.00
Virtuelt møde

Deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nichlas Nino Matias Rasmussen (Nino) - Studerende
Michelle Hasselbalch Pedersen – SDU RIO
Jette Risom – TAP
Anders Nyegaard Mikkelsen – TAP
Martin Senderovitz – VIP
Heidi Hansen – VIP
Birgitte Sloth – Forskningscenter
Astrid Jensen – Campusledelse
Kirsten Lambert – Campusledelse – Mødeleder og referent

Ad 0. Velkommen og præsentation af Bæredygtighedsrådets deltagere
Mødet begyndte med en kort præsentation af deltagerne i Bæredygtighedsrådet. Rådet vil meget
gerne have flere studerende med, så hver især må ’prikke til’ eventuelle interesserede.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Ingen kommentarer.

Ad 2. Gennemgang af kommissorium for Bæredygtighedsråd på SDU Slagelse
Kommissorium var udsendt på forhånd sammen med dagsordenen.
Det blev særligt bemærket, at det nye Bæredygtighedsråd er et idégenerende forum, hvor forslag
om tiltag og aktiviteter bringes videre til relevante kolleger/afdelinger.

Ad 3. Hvordan arbejder SDU Slagelse med bæredygtighed allerede
SDU Slagelse har allerede inddraget bæredygtighed i flere aktiviteter fx:
- undervisnings- og caseaktiviteter i ’Slagelse-modellen’
- forskningsaktiviteter
- brobygningsaktiviteter med de lokale gymnasier
- aktiviteter i samarbejde med Studiebyen Slagelse, herunder Forskningens Døgn
- udstilling om SDU’s indsatser og resultater, herunder Det Lille Bæredygtige Bibliotek
- samarbejde med NaboGO
- hverdag på campus, herunder drift, inventar osv.
- giver nu en SDU-kop i keramik til dimittenderne ved dimissionen i stedet for en
langstilket rose
I 2021 får alle nye studerende på SDU en filosofikum i bæredygtig udvikling på 1 ECTS.

Der er behov for at give de studerende mere generel viden om FNs 17 verdensmål – og de enkelte
delmål. Gerne løbende i hverdagen ved simple eksempler og stor synlighed.

Ad 4. Drøftelse af indsatser og aktiviteter
På mødet kom følgende forslag til indsatser og aktiviteter på kort og lang sigt:
Plakat om drikkevand ved
vandautomaterne
Synliggørelse af små
ændringer i hverdagen

SDU-vandflasker
Kampagne – smid ikke dit
skod
Færre Ny Viden til omdeling

Indsamlingsbeholdere til
flaskepant

Kampagne på SoMe om
bæredygtighed i hverdagen
Personligt bidrag til CO2regnskabet

Indsamle brugt tøj
Afholde brugt tøj-og
møbelbazar
Konkurrencer på SoMe

Film hvor du kommer rundt i
virksomheder, der arbejder
med bæredygtighed
Vegetariske maddage

Der hænger plakater på SDU
Odense. Kan vi få nogle
tilsendt?
Find eksempler fra
dagligdagen fx spar på
vandet - hav ikke vinduet på
klem men luft hurtigt ud ved
gennemtræk – brug de
offentlige transportmidler –
smid ikke dit skod på jorden
– dyrk motion osv.
Hvorfor er de bæredygtige –
og hvor kan de købes?
Kampagne som har fokus på,
at ingen smider skod på
jorden.
Kontakt Kommunikation og
få et mindre antal tilsendt.
Opfordre ansatte og
studerende til at læse den
digitale version.
Kontakt Røde Kors / Red
Barnet.
Synliggør at pengene går til
velgørenhed.
Hvad gør du i din hverdag?
Ansatte og studerende giver
eksempler fra deres hverdag
Synliggør hvor meget CO2,
det enkelte menneske
udleder. Giv eksempler på,
hvor du kan ’spare’.
Find CO2-beregner.
Opstille beholdere til brugt
tøj – og køre det til genbrug.
Byt og køb brugt tøj/møbler
til billige penge
Del dit eget (favorit)verdensmål. Fortæl hvorfor
netop det mål er vigtigst for
dig.
Vise, at det kan være små
ting i virksomheden, som
bidrager til bæredygtig
udvikling.
Giv tippet videre til Kantinen
på Absalon.

Conrad / Kirsten

Kirsten

Kirsten

Kirsten

Conrad / Kirsten

Kirsten

Synliggørelse af bæredygtige
emner i BA-projekter
Sociale og faglige aktiviteter
om bæredygtig udvikling for
studerende
Etablering af en
studenterforening, som har
fokus på bæredygtighed
Hvorfor sorterer vi ikke
affaldet?
Synliggør tiltag for at
minimere energiforbruget
Mental sundhed via
Headspace
Genbrug af SDU-inventar
El-ladestation til el-biler

Plakater med gode
eksempler på BA-projekter
om bæredygtig udvikling
Under Corona kan de
afholdes virtuelt, senere
fysisk.
Kan afholde sociale og faglige
arrangementer for
studerende fx fælles motion,
film, faglige oplæg
Fortæl hvorfor vi ikke
sorterer affaldet
Hvad gør vi på dette område
allerede? Hvor kan vi gøre
mere?
Tilbud for unge om det
mentale helbred. Holder
foredrag og yder rådgivning.
Så vidt det er muligt, skal vi
genbruge SDU’s inventar.
Er allerede planlagt
etableret.

Heidi og Birgitte

Studerende

Conrad / Kirsten
Teknisk service
Conrad / Kirsten
Teknisk service

Teknisk service

Ad 5. Økonomi
Der er ikke afsat en økonomisk pulje på SDU Slagelse til arbejdet med bæredygtig udvikling, men
det er muligt at søge midler på fakulteterne til aktiviteter i forbindelse med undervisning, og
studerende kan søge den særlige SDG-studenterpulje. Der er også mulighed for økonomisk støtte i
Rektors pulje og ved de særlige SDG-puljer, som fx Spydspidsprojektet.

Ad 6. Næste møde
Det er hensigten, at Bæredygtighedsrådet mødes minimum 2 gange pr. semester. Næste møde
bliver i februar/marts 2021.
Der oprettes en særlig side på www.sdu.dk/slagelse, hvor alle interesserede kan se kommissorium,
referater, liste over indsatser/aktiviteter og andet relevant information.
Vi vil synliggøre Bæredygtighedsrådets arbejde ved de særlige indsatser/aktiviteter, som er barslet i
rådet, fx ved klistermærker, plakater og lignende. Desuden vil det særlige SDG-arbejde blive nævnt i
opslag på Facebook, i nyhedsbrevet, som går ud til de ansatte og relevante kolleger på de andre
campusser, ved møder i studienævn, Student Forum, Campusråd og Styregruppen for samarbejdet
mellem Absalon og SDU. Det er vigtigt, at vi gør studerende og ansatte opmærksomme på
Bæredygtighedsrådets eksistens, og at det vigtige SDG-arbejde bliver omtalt og synliggjort i videst
muligt omfang.

Ad 7. Eventuelt
Ingen kommentarer.

Kirsten Lambert
16. november 2020

