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13 ildsjæle fra norge, Sverige, Finland, island og 
danmark har modtaget støtte fra nordisk ministerråds 
program under “the nordic region – leading in green 
growth” til en ny etårig efteruddannelse, som gennem-
føres første gang i 2014-2015. 

Hvad kan pilotuddannelsen? 
Pilotuddannelsen – som der i første omgang er tale om 
– hedder “kunnskap for bærekraftig udvikling – nordisk 
etterutdanning for voksne” og filosofien er, at en kombi-
nation af teoretisk viden og succesfulde lokale eksem-
pler vil være en øjenåbner for de muligheder, der er i at 
leve mere bæredygtigt. den nye fælles nordisk efter-
uddannelse ønsker også at sikre, at vi deler viden på 
tværs af nordiske uddannelsesinstitutioner og civilsam-
fundsorganisationer. dermed vil vi stå stærkere – både i 
vores lokalmiljøer og som nordisk region. 
     “Vi skal ud, hvor folk lever, bor og arbejder for at 
ændre hverdagspraksis i en mere bæredygtig retning. 
Energiakademiet på Samsø er med til at bygge en 
vigtig bro til lokal udvikling, som er helt afgørende. Vi 
ved, der er brug for at arbejde på tværs af discipliner 
og sektorer, og nu sætter vi den første fælles nordis-
ke efteruddannelse i gang i efteråret,” siger kirsten 
Paaby, seniorrådgiver ved Stiftelsen idébanken og en 
af initiativtagerne til pilotuddannelsen. Hun under-
streger, at der hele tiden er gode eksempler at finde 
i lokalsamfundene, og at efteruddannelsen vil arbej-
de med spændingsfelterne mellem muligheder og 
udfordringer.  

Uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU)
Selvom Fn’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Ud-
vikling (UBU) udløber i 2014 er der stadig lang vej, og 
Energiakademiet oplever en stigende efterspørgsel 
på viden om bæredygtig udvikling lokalt – både fra 
ind- og udland. Hvert år besøger cirka 5000 forskere, 
politikere, virksomheder, journalister, skoleelever og 
energiturister Samsø for at lære af de lokale erfaringer 
med vedvarende energi-ø og fossilfri ø, og Energiaka-
demiet har gennem de sidste 15 år arrangeret work-
shops, konferencer, kurser og “Energi camps” for at 
give deres viden og erfaringer videre. 

     “Vores fokus på læring for den enkelte – uanset om 
det en forsker, politiker eller skoleelev – er helt cen-
tral. Vi har allesammen et eksistentielt valg, når det 
handler om grøn omstilling og bæredygtighed”, siger 
malene Lundén, som er ansvarlig for folkeoplysning og 
uddannelse ved Energiakademiet, der er facilitator ved 
efteruddannelsens andet modul. “Og det er opløftende, 
at vores mangeårige indsats nu også indgår i en fælles 
nordisk uddannelse, som kan akkrediteres.”  

Fremtidsperpektiver
Uddannelsen er en pilot for efteruddannelse i bære-
dygtig udvikling, men det tværsektorielle nordiske res-
sourceteam har en klar intention om, at uddannelsen 
skal fortsætte efter 2015 med nye målgrupper og 
inspirere andre regioner, f.eks. de Baltiske og østeuro-
pæiske lande. 
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Ny nordisk efteruddannelse 
i bæredygtighed for voksne
Nordisk Minsterråd støtter ny tværfaglig efteruddannelse til voksne, 
der arbejder med folkeoplysning indenfor bæredygtighed

Fakta

–  Pilotuddannelsen består af fire moduler af hver tre 
dages varighed, og de afholdes i efteråret 2014 og 
foråret 2015 i hhv. norge, danmark (Energiakade-
miet), Sverige og Finland.

–  målgruppen er projektledere, undervisere og 
pædagoger, der beskæftiger sig med bæredygtig 
udvikling, folkeoplysning og voksenlæring.

–  det er et krav, at du er ansat i en organisation og er 
i gang med et konkret projekt.

–  målet er 3-4 deltagere fra hver af de nordiske lande 
og en tværfaglig repræsentation. 

–  Pilotuddannelsen er gratis, men transport og        
arbejdstid skal den enkelte selv betale.

–  ansøgningsfrist for deltagelse er den 6. juni 2014, 
og der er besked om optagelse medio juni. 

–  nOVia University of applied Studies (Fi) kvalitetssik-
rer det faglige niveau svarende til 15 studiepoint. 

Læs mere om efteruddannelsen og baggrunden på 
Energiakademiets hjemmeside og på nordisk netværk 
for Voksnes Lærings (nVL) hjemmeside, hvor du også 
kan finde ansøgningskriterier og -skemaer. 
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