
 

Referat 
– Møde i Bæredygtighedsråd på SDU Slagelse 
Onsdag den 24. februar 2021 kl. 10-11.30 
Virtuelt møde 

 
Deltagere:  

 

• Nichlas Nino Matias Rasmussen - Studerende 

• Michelle Hasselbalch Pedersen – SDU RIO 

• Jette Risom – TAP 

• Anders Nyegaard Mikkelsen – TAP 

• Martin Senderovitz – VIP 

• Heidi Hansen – VIP (afbud) 

• Birgitte Sloth – Forskningscenter 

• Astrid Jensen – Campusledelse 

• Kirsten Lambert – Campusledelse – Mødeleder og referent 
 

 
 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Nino havde ønske om nyt punkt: Uddannelser for fremtiden (nyt punkt 4). 
 
 
Ad 2. godkendelse af referat 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
Ad 3. Studie- og Trivselsvejledningens tilbud 

 
I efteråret deltog Nino i kurset Mental Styrkeforløb, som blev udbudt af Studie- og 
Trivselsvejledningen. Kurset havde fokus på ubalance, mistrivsel og stress og var derfor relevant for 
mange af vores studerende i denne nedlukningsperiode. Desværre var tilslutningen meget lille. 
Rådet drøftede, hvordan vi får tilbud om kurser og andre aktiviteter bedst muligt ud til de 
studerende. Generelt bruger vi kanaler som eventkalender, Facebook sider og grupper, direct mail, 
informationsskærme og fysiske opslag. Vi drøftede, om det er muligt også at orientere i 
undervisningen. Nogle undervisere gør det af og til, mens andre ikke vil prioritere det. Drøftelsen 
blev suppleret med følgende forslag: 
 

• Læg en slide med diverse informationer på Zoom-mødet i pausen 

• SDU Slagelse opretter en Instragram-profil 
 
Kirsten oplyste, at det i øjeblikket drøftes, hvordan diverse tilbud og informationer bedre når ud til 
de studerende. Punktet tages derfor op igen på næste møde. 
 

 
Ad 4. Uddannelser for fremtiden 
 
Nino orienterede kort om kampagnen Uddannelser for Fremtiden 
(www.uddannelserforfremtiden.dk), hvor budskabet er, at uddannelserne skal involveres endnu 
mere i den grønne omstilling. På siden argumenteres det: ’…hvis grøn omstilling og bæredygtighed 
bliver et gennemgående tema på vores uddannelser, lægger vi grundstenene for at skabe og 

http://www.uddannelserforfremtiden.dk/


 

opretholde et reelt bæredygtigt samfund…’. SDU Slagelse har af og til opslag om bæredygtig 
udvikling på Facebook og kan i den sammenhæng gøre opmærksomhed på kampagnen. 
 

 
Ad 5. Drøftelse af indsatser og aktiviteter 

 
SDU Slagelse har i øjeblikket flere aktiviteter, som fokuserer på bæredygtig udvikling: 
 

• Julekalenderen om en bæredygtig hverdag på SDU Slagelse Facebook-side fik en god 
modtagelse. Den vil blive fulgt op senere. 

 

• SDU RIO indgår i øjeblikket aftale med virksomheder, der vil deltage i Verdensmålsvalgfaget 
i efteråret 2021. Indtil videre er Roskilde Festival og Letz Sushi involveret. 

 

• Case Camp 2021 har grøn omstilling i fokus. Odsherred Forsyning ønsker de studerendes 
hjælp til at synliggøre sin grønne profil. 

 

• Flere virksomheder er involveret i faget Marketing på HA, fx en virksomhed fra Korsør som 
producerer bæredygtigt sportstøj af plast fra verdenshavene og EBK, som netop har 
lanceret et bæredygtigt delesommerhus. 

 

• Martin er involveret i et forskningsnetværksprojekt om sustainable entreprenørship. 
 
Mange tiltag og aktiviteter på listen må afvente, at SDU Slagelse åbner op igen. 
 
 
Ad 6. Næste møde 
 
Kirsten indkalder til nyt møde ultimo maj. 
 
Husk at gøre opmærksom på Bæredygtighedsrådet, så flere og flere bliver opmærksomme på det. 
Det kan fx være ved møder, i undervisningen osv. 
 
 
Ad 7. Eventuelt 
 
De store Verdensmålskasser skal have en ny placering nu, hvor det fælles bibliotek skal opbygges. 
Anders taler med Conrad om det. 
 
Nino takkede SDU Slagelse for hjælpen i forbindelse med opslag om frivillige hjælpere til Headspace 
https://headspace.dk/  To studerende fra SDU Slagelse er nu involveret i organisationens SoMe og 
anden kommunikation. 
 
 
 
Kirsten Lambert 
01.03.2021 

https://headspace.dk/

