BØRNENES
VERDENSMÅLSKATALOG
108 råd for alle som gerne vil gøre en forskel

Du og dine venner kan være med til at gøre
verden til et bedre sted at være.
Faktisk skal du tit kun lave lidt om for at gøre en stor
forskel. Kataloget her giver en række gode bud på, hvordan
vi ret nemt i hverdagen kan ændre på vores vaner og
hjælpe hinanden og den verden, vi bor i.

NOGLE AF IDÉERNE KAN DU GØRE SELV
Andre kan du gøre sammen med din familie eller dine
venner. Og nogle kan du måske få din skole med på. Det
er nemlig vigtigt, at vi alle sammen tænker os om, før vi
eksempelvis går ud og køber nyt. Eller før vi smider væk.

VI ER SÅ MANGE MENNESKER HER PÅ JORDEN
Alle har brug for sund mad, tøj, uddannelse, vand og så
videre. Der skal være nok til alle, og alle skal have de
samme muligheder for at lære noget og blive accepteret
som dem, de er. Derfor ville det være rigtig god stil, hvis vi,
der bor i rige lande som Danmark, skruer lidt ned for vores
forbrug og lidt op for vores hjælp - både til vores venner og
til dem, vi ikke kender.
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AFSKAF FATTIGDOM
Både i Danmark og i andre lande er der
mennesker, som har svært ved at få råd til
ordentlig mad, tøj og bolig. Her er forslag
til, hvordan du kan være med til at gøre en
forskel for dem.

Køb aviser af de
hjemløse på gaden,
eller donér din pant
eller pantflasker til
dem.

Giv det tøj, du ikke
bruger eller passer, til
andre.

Aflever dine
gamle ting til
genbrugsbutikker,
hvor overskuddet går
til at hjælpe andre.

Tal med dine
kammerater og
forældre om, hvordan
I kan være med til at
hjælpe.

Donér penge til
dem, der mangler,
for eksempel ved at
lave et loppemarked
på gaden eller på
skolen og donere
overskuddet til en
organisation, som
arbejder med socialt
udsatte.

Giv hjemmelavede
gaver til fødselsdage
og jul
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STOP SULT

I Danmark er der mad nok til alle, men
ikke alle danske børn får god og sund
mad. Sund og varieret mad er vigtigt hver
dag, fordi det er det, der giver kræfter og
energi.

Spis sundt – mange
grøntsager og ikke
for meget fastfood.

Hjælp din mor og
far med at lave
madplaner til ugen, så
I kun køber det, I skal
bruge. Husk også at
spise rester.

Foreslå dine forældre,
at I en dag om ugen
laver aftensmad uden
kød.

Hjælp til i køkkenet,
når din mor eller far
laver mad, så du lærer,
hvad der er i maden.

Tag små portioner
ad gangen, så du er
sikker på, at du kan
spise op.

Brug bær, urter og
grøntsager fra haven,
når de er modne, så
de ikke går til spilde.
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SUNDHED OG TRIVSEL
Alle mennesker skal kunne leve et sundt
liv og have det godt. Det kan du bidrage
til ved både at passe godt på dig selv og
hjælpe andre med at få det godt.

Husk at behandle
andre, som du selv vil
behandles. Så hvis du
ikke har noget godt at
sige, så lad være med
at sige noget.

Drik masser af
vand, og brug din
drikkedunk.

Få godt med søvn.

Bevæg dig, og få
motion og frisk luft
- gå for eksempel en
tur i skoven.

Brug tid sammen med
dine venner og din
familie. Inviter måske
en med, som ser ud til
at kede sig eller ikke
har så mange venner.

Spørg de andre i
klassen, om de har
lyst til at lave noget
sjovt sammen efter
skole.
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KVALITETSUDDANNELSE
Du kan være med til at sørge for, at skolen
er et rart sted at være, for når du har det
godt, kan du lære mere og bedre. Måske
kan du også hjælpe andre med at lære.

Tal pænt til både dine
klassekammerater og
dine lærere.

Vær aktiv i timerne,
og tilbyd din hjælp,
hvis nogen i klassen
har brug for det.

Hjælp dine
klassekammerater
med at sørge for, at
jeres klasse er ren
og ryddelig, så der er
rart at være.

Læs bøger om
de emner, der
interesserer dig.
Spørg om hjælp til at
finde de gode bøger
på biblioteket.

Vær nysgerrig på
verden, og se, om du
kan finde information
om, hvordan børn
lever i andre lande.
Spørg evt. din lærer
om hjælp.

Fortæl andre, hvad
du har lært – for
eksempel om
verdensmålene.
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LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
Det er ikke alle steder i verden, at piger
og drenge har samme muligheder. Også
i Danmark er der opgaver eller jobs, som
nogen synes passer bedre til det ene køn.
Her er nogle idéer til, hvordan du kan
bidrage til at skabe lige muligheder.

Respektér andre –
lige meget om de er
drenge eller piger og
uanset, hvordan de
ser ud.

Spørg altid om lov,
før du deler billeder
af andre.

Tal med dine venner,
om der er ord, I kun
bruger om enten
piger eller drenge:
Smuk, stærk, hurtig,
sej, sød, dygtig, sjov.

Behandl piger og
drenge lige, og
lad være med at
lave ”pigehold”
og ”drengehold”
eller ”pigelege” og
”drengelege”.

Tal med dine forældre
om, hvilke opgaver
de normalt laver
derhjemme. Er der
forskel på, hvad din
far og din mor laver
af opgaver i hjemmet,
og kunne det være
anderledes?

Undersøg, hvilke job
mænd og kvinder har.
Findes der kvindelige
astronauter
eller mandlige
sygeplejersker?
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RENT VAND OG SANITET
Det er dejligt at kunne tænde for hanen,
og så kommer der rent drikkevand ud.
Sådan er det ikke i alle lande. Derfor skal
vi sætte pris på og passe på vores vand, så
vi i Danmark også fremover har rent vand.

Drik vand fra
vandhanen. Det er
sundere og bedre for
miljøet end vand på
flaske.

Tag korte bade, og
tag brusebad i stedet
for karbad.

Saml regnvand i
spande til at lege
eller vande planter
med.

Sluk for vandet, når
du børster tænder
eller putter shampoo
i håret.

Læg først dit tøj
til vask, når det er
beskidt. Nogle gange
er det nok at friske
tøjet op ved bare at
lufte det.

Smid aldrig affald i
vandet.
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BÆREDYGTIG ENERGI
Kul, olie og andre fossile brændstoffer
forurener. I Danmark skal vi blive bedre til
at bruge moderne og bæredygtig energi
og til at spare på energien i det hele taget.

Sluk dine enheder
(telefon, computer,
ipad), når du ikke
bruger dem.

Aftal med din familie
og venner, at I ser tv
på den samme enhed
i stedet for hver
jeres – det sparer på
energien, og måske
er det også mere
hyggeligt.

Tag cyklen i skole
– det er sundt og
bedre for miljøet end
at blive kørt i bil.

Tag varmt tøj på,
i stedet for bare
at skrue op for
radiatoren.

Tænd ikke lyset, når
det er lyst udenfor,
og sluk for lyset, når
du forlader et rum.

Tal med dine
forældre og lærere
om, hvor energien
kommer fra, og
spørg om, hvad I
sammen kan gøre
for at spare mere
på energien.
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ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
Der er stor forskel på de arbejdsforhold, man har,
og den løn, man får for sit arbejde rundt omkring
i verden. Selvom der er mindre forskel i Danmark,
kan der faktisk være forskel selv for folk, der
laver de samme opgaver. Derfor er det godt at
gøre noget ud af skolen og have en idé om, hvad
du vil senere i livet.

Brug din tid i skolen
godt – kom til
tiden, og hør efter i
timerne.

Hjælp dine
kammerater i skolen,
hvis de har brug for
det, og spørg selv
om hjælp, hvis der er
noget, du har svært
ved.

Når du skal købe
noget nyt, så se, om
du kan finde nogle
mærker, der viser,
om det er lavet under
ordentlige forhold.

Spørg dine forældre,
om du må besøge
dem på deres arbejde
en dag, og tal med
dem om, hvad gode
arbejdsvilkår er for
dem.

Når du køber ting
eller tøj, der er
meget billigt, så
overvej, om de, der
har lavet det, har
fået en ordentlig løn.

Tænk over, hvad du
godt kunne tænke
dig at arbejde med,
og undersøg, hvad
det kræver.
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INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
Vi skal finde på nye måder at gøre tingene
på, som er mere effektive og mindre
skadelige for miljøet. Det handler både
om, hvordan vores fabrikker virker, men
også om hvordan vi transporterer varer
rundt – og hvordan vi selv kommer rundt.

Gå eller cykel til
skole i stedet for at
blive kørt.

Tag offentlig
transport, hvis der er
for langt at cykle.

Spis årstidens
grøntsager, de
skal nemlig ikke
transporteres så
langt.

Hvis din familie har
en have eller en altan,
så spørg, om du kan
få lov at dyrke nogle
grøntsager, du selv
passer.

Støt de lokale
butikker i din by ved
at handle der.

Øv dig i at få gode
idéer og gør noget
andet, end det du
plejer. Du kan for
eksempel smage
noget mad, du ikke
har prøvet før. Prøv
at skrive eller tegne
med den modsatte
hånd. Eller gå en
ny vej hjem fra
skole og se, om du
opdager noget nyt.
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MINDRE ULIGHED
Både i Danmark og i andre lande er
der forskel på, hvor mange penge og
muligheder, folk har. Du kan være med
til at skabe mindre ulighed mellem
mennesker – her er nogle forslag.

Hjælp nye og yngre
elever på skolen med
at finde sig til rette.

Vær med til at skabe
et godt fællesskab
i klassen, og
inviter alle med til
fælles aktiviteter i
frikvarterer og efter
skole.

Aflever tøj og ting,
du ikke bruger, i en
genbrugsbutik, så
andre kan få glæde
af det.

Sig hej og vær venlig
mod folk, du møder
– også selv om du
ikke kender dem.

Læs historier, eller
se en film om børn
i andre lande, som
måske lever helt
anderledes, end du
gør.

Spørg, om jeres
klasse kan besøge
et plejehjem eller et
hjem eller en skole
for børn med særlige
behov.
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BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Både store og små byer skal være rare
at bo i og bevæge sig rundt i, og alle skal
have adgang til grønne områder. Her er
nogle idéer til, hvordan du kan være med
til at gøre det område, du bor i, mere
grønt og mindre forurenet.

Foreslå din lærer,
at I kan have timer
udenfor.

Støt de lokale
butikker ved at
handle der.

Tag dit eget net
med på indkøb i
stedet for at købe
plastikposer.

Lav noget med venner
eller familie i et grønt
område tæt på dig.
Prøv måske at tage
et blad med og læs
udenfor. Eller spil
rundbold.

Cykel eller gå i
stedet for at blive
kørt i bil.

Spørg dine forældre
eller dine lærere
på skolen, om I kan
finde et sted, hvor I
kan plante blomster
eller planter.
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ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Der er rigtig mange mennesker i verden, som
alle sammen gerne vil kunne købe mad og
ting, så de kan få et bedre liv. Derfor må vi,
der allerede har mange ting, øve os i at bruge
vores ting i længere tid, inden vi køber nyt og
i at genbruge mest muligt, så vi undgår spild.

Sorter affaldet, så
skraldet kommer de
rigtige steder hen.

Giv oplevelser i
nærmiljøet som
gaver. Måske vil dine
bedsteforældre
blive glade for en
cykeludflugt med
hjemmebagt kage?

Lad være med at
smide mad ud. Lav i
stedet en dag, hvor I
spiser rester.

Aflever flasker
med pant i
pantautomaten, så
de kan bruges igen.

Lad være med at
smide gammelt
legetøj eller tøj ud –
sælg eller donér det
til andre. Du kan også
spørge dine lærere,
om I må lave en
byttedag på skolen.

Køb kun det, du har
brug for, og brug dit
tøj og dine ting så
længe som muligt.
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KLIMAINDSATS
Vi skal allesammen være med til at
passe bedre på vores jordklode, så vi
kan begrænse klimaforandringerne.
Det handler blandt andet om at spare
på ressourcerne og at bruge ting og
materialer, som kan genbruges.

Begræns, hvor
mange gange du går
i bad om ugen og gå
ikke i badekar.

Lufttør dit hår i
stedet for at bruge
føntørrer.

Spis mere grønt
og mindre kød,
for kødproduktion
belaster klimaet mere
end grøntsager.

Køb kun det, du har
brug for, og brug dit
tøj og dine ting så
længe som muligt.

Undgå at bruge
unødig tid på din
telefon, som kræver
ekstra strøm, begræns
for eksempel spilletid.

Sorter dit affald, og
aflever tøj og ting til
genbrug.
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LIVET I HAVET
Vi skal passe godt på verdens have og
på de dyr, der lever der. Det kan du være
med til, og et godt sted at starte er at få
mere viden om, hvilke dyr der bor i havet,
og hvad der skal til, for at de har det godt.

Når du er ved
stranden, så hjælp
ved at samle skrald
op, så det ikke
havner i havet.

Hvis du ser en, der
smider skrald, så sig
noget.

Tal med dine
forældre eller lærere
om, hvad mikroplast
er, og hvordan man
kan undgå det.

Brug mindre plastik –
du kan for eksempel
genbruge plastikposer
i stedet for at købe
nye eller genbruge
drikkedunken i
stedet for købe nye
vandflasker.

Tag med nogle voksne
hen til et vandløb, en
sø eller en strand i
nærheden af, hvor du
bor. Undersøg, hvilke
dyr og planter, der
lever der.

Tag med dine
forældre hen til
fiskehandleren, og
find ud, hvilke fisk
man kan købe, og
hvor de kommer fra.

Side 17 | Børnenes Verdensmålskatalog | I samarbejde med børn og unge på Gug Skole i Aalborg Kommune 2019

LIVET PÅ LAND
Når vi som mennesker fylder meget på
landjorden, kan det være svært for dyr og
planter at få plads til at leve. Derfor skal vi
prøve at give naturen mere plads. Her er
nogle idéer til, hvordan du kan bidrage til
det.

Hvis du går eller
løber en tur og
ser noget affald i
naturen, så saml det
op, og smid det i en
skraldespand.

Gå en tur, og tag
små pauser udenfor
nogle gange om
dagen.

Leg mere udenfor – i
haven, i skoven eller i
parken.

Undersøg, hvilken
natur insekter som
sommerfugle og bier
godt kan lide, og spørg
dine forældre eller
dine lærere på skolen,
om I kan finde et sted
udenfor, I kan gøre
mere insektvenligt.

Foreslå dine
forældre, at I
kunne lave en
kompostbunke.

Spar på papiret, så
der ikke skal fældes
så mange træer.
Undgå at printe,
eller tegn og skriv
på begge sider af
papiret.
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FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER
Nogle gange kan det være svært at enes.
Derfor skal vi alle sammen øve os i at
behandle hinanden godt og passe på
hinanden. Vi skal blive enige om fælles
regler, som gælder for os alle sammen.

Smil til en, du ikke
kender. Og husk
også at smile til alle,
du kender.

Tal pænt til både
voksne og børn.

Hvis du har sagt
noget for sjov, som
andre bliver kede af,
så sig undskyld.

Lav ting sammen
med andre, for
eksempel ved at gå
til sport, spejder
eller gå i en klub.

Tal sammen i klassen
om, hvilke regler der
skal gælde.

Løs problemerne
sammen, og spørg
en voksen om hjælp,
hvis det er svært at
blive gode venner
igen.
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PARTNERSKABER FOR HANDLING
Der er ingen, der kan skabe en bedre
verden helt alene. Vi skal alle sammen
hjælpe hinanden med at opfylde
verdensmålene og i fællesskab passe
på hinanden og den klode, vi bor på.
Derfor er det godt at øve sig i at arbejde
sammen.

Spørg din lærer,
om I kan få en
venskabsklasse fra
et andet land, og lær
børn fra andre lande
at kende.

Løs problemer i
klassen i fællesskab,
og tal om, hvilke
regler der skal
gælde.

Spil holdsport.
For eksempel
høvdingebold,
rundbold eller
fodbold.

Fortæl andre om
verdensmålene.
Måske kan din klasse
fortælle andre af
skolens klasser om
målene eller lave en
udstilling et sted på
skolen.

Opbyg “team spirit”
eller holdånd i
klassen. Lav små
samarbejdsøvelser,
hvor I løser opgaver i
fællesskab.

Aftal, hvilke pligter
I hver især har i
familien.
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STYRK, INDDRAG OG ENGAGER UNGE
Det 18. verdensmål er ikke som de
andre mål besluttet af FN. Det er
ungdomsorganisationen Dansk Ungdoms
Fællesråd, som har fundet på det. De
synes, at det er vigtigt, at særligt børn og
unge er med til at opfylde verdensmålene
og skabe en bedre verden.

Fortæl dine venner
og familie om
verdensmålene.

Deltag i aktiviteter,
hvor børn og unge
er med til at sætte
fokus på noget, som
er vigtigt. Måske en
klimademonstration?

Er der noget i din
familie, du gerne
vil være med til at
bestemme eller have
ansvar for? Så foreslå
det til dine forældre.

Spørg din lærer
eller skoleleder,
om I kunne lave
noget på skolen om
verdensmålene.

Opsøg viden om
verdensmålene og
om, hvor der er sket
fremskridt. Kig for
eksempel på Verdens
Bedste Nyheders
hjemmeside sammen
med en voksen.

Fortæl andre om dine
interesser og om,
hvad du går op i.

Har du fået en idé
til noget, du gerne
vil gøre?
Klik ind på linket, og fortæl det til andre.

2030skoler.dk/mit-bidrag
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