
 

Referat 
– Møde i Bæredygtighedsråd på SDU Slagelse 
Fredag den 28. maj 2021 kl. 12-13 
Virtuelt møde 

 
Deltagere:  

 

• Nichlas Nino Matias Rasmussen – Studerende 

• Lisa Bergmann Krogh - Studerende 

• Michelle Hasselbalch Pedersen – SDU RIO 

• Jette Risom – TAP 

• Anders Nyegaard Mikkelsen – TAP (afbud) 

• Martin Senderovitz – VIP 

• Heidi Hansen – VIP 

• Birgitte Sloth – Forskningscenter 

• Astrid Jensen – Campusledelse (afbud) 

• Kirsten Lambert – Campusledelse – Mødeleder og referent 
 

 
 

Ad 0. Velkommen til Lisa og kort præsentation af alle 
 
Lisa blev budt velkommen, og der var en kort præsentationsrunde. 

 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Ingen bemærkninger. 

 
 
Ad 2. Godkendelse af referat  
 
Kirsten gav en kort opdatering på det nye eventmodul til studerende. Modulet er endnu ikke 
køreklar men forventes at blive taget i brug ved studiestarten i september. Bue fra SDU Digital er 
ansvarlig på projektet. 

 
 
Ad 3. Bæredygtighedsakademiet 28. juni til 2. juli 2021 
 
SDU afholder igen i år bæredygtighedsakademi for studerende 
(https://mitsdu.dk/da/voresverdensmaal/baeredygtighedsakademiet). Interesserede skal indsende 
motiveret ansøgning senest 5. juni. Udover viden om FN’s Verdensmål får deltagerne øvet andre 
kompetencer som tværfaglighed, projektledelse, fundraising, netværk og kommunikation.  
 
Eventen er markedsført på mitsdu.dk, Facebook, eventkalender osv. Vi drøftede, hvordan vi kan få 
information bedre ud til de studerende via vores mange informationskanaler. Nye studerende 
informeres om informationsplatformene i studiestarten, og måske er noget af løsningen, at 
informationen gentages med jævne mellemrum. Kirsten udarbejder en kommunikationskampagne, 
som kan køre fysisk og online ved studiestart og gentages et par gange hvert semester. 
 
 
 
 
 

https://mitsdu.dk/da/voresverdensmaal/baeredygtighedsakademiet


 

 
 
Ad 4. Drøftelse af indsatser og aktiviteter 
 
Vores fælles liste kan løbende opdateres med idéer om nye indsatser og aktiviteter. 
 
Heidi gav en status på SDG-valgfaget, som udbydes i ES2021. Fagbeskrivelsen foreligger nu i en 
endelig version. Der er tre virksomheder involveret i faget nemlig Signatur, Roskilde Festival og Letz 
Sushi.  
 
Martin gav en status på UFC 2021. Også her er bæredygtig udvikling og grøn omstilling 
omdrejningspunkt. Virksomheden, der deltager i år, er automations- og robotvirksomheden 
CesTek. 
 
Alle nye studerende skal gennemføre et digitalt selvstudium inden for bæredygtighed (1 ECTS). 
 
Vi har mange SDU-vandflasker på lager fra et tidligere arrangement – måske kan vi bruge dem i en 
konkurrence ved studiestart (fx indsamling af cigaretskod).  
 
Idéer, som kræver fysisk tilstedeværelse, kan nu gennemføres fx en bazar med brugt tøj. 
 
Vi gentager Facebook-kampagnen om bæredygtig hverdag. Der var forslag om en ny kampagne 
med alumner, som arbejder med bæredygtig udvikling og grøn omstilling. 

 
 
Ad 5. Drøftelse i Referencegruppen 1/6:  
 
Campusledelsen drøfter samarbejde om bæredygtig udvikling og grøn omstilling med 
Referencegruppen på møde den 1. juni. Samarbejdet kan koncentrere sig om fx formidling (event, 
festival) og EVU (Summer School, Master Class, Gå-hjem-møder).  
 
 
Ad 6. Næste møde i efteråret 
 
Kirsten indkalder til ny møde i efteråret.  
 
 
Ad 7. Eventuelt 
 
Nino forespurgte, hvor meget underviserne er forpligtet til at inddrage FN’s Verdensmål i 
undervisningen. Der er ingen pligt, kun en opfordring. I flere fag, hvor det er naturligt, inddrages 
bæredygtighed i et vist omfang. Mange caseforløb har også helt eller delvist fokus på et eller flere 
Verdensmål. 
 
 
Kirsten 31.05.2021 

 


