
Voksnes læring for et 
grønt, konkurrence-
dygtigt og socialt 
bæredygtigt Norden

Hvordan kan voksenundervisere, organisationer, 
forskere, netværk og beslutningstagere være 
proaktive, samarbejde og skabe forandringer, 
der vil hjælpe Norden med at blive verdens mest 
bæredygtige og integrerede region? 

Hvad er udfordringerne for de nordiske lande i 
lyset af Vision 2030’s mål?

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) invi-
terer, i samarbejde med det danske formandskab 
for Nordisk Ministerråd, til en netværkskonference 
om voksnes læring.

Den 22. september 2020.



Konferencen vil: 

- Diskutere udfordringer og løsninger for
en bæredygtig fremtid med fokus på,
hvilken rolle voksnes læring spiller i denne
proces.
- Se fremad: hvordan kan voksnes læring
bidrage til et konkurrencedygtigt, grønt,
inkluderende og socialt bæredygtigt Nor-
den?
- Danne basis for netværk og beslutnin-
ger om konkrete handlinger og nye måder
at samarbejde på.

Key-notes:

- Bæredygtig læring, Stefan Bengtsson,
Uppsala University, Sverige
Erfaringer fra det svenske arbejde med
uddannelse i bæredygtig udvikling.
Hvordan kan uddannelse og læring
bidrage til at styrke de transforma-
tive kræfter mod overgangen til et mere
bæredygtigt samfund?

- Potentialet af lokal samfundsforan-
dring, Agnes Tvinnereim, Netværket
Bærekraftige liv, Norge
Hvordan kan vi mindske det økologiske
fodaftryk og samtidig øge livskvaliteten?

- Bæredygtig transformation - du er af
betydning, Gry Guldberg, Emerging, Dan-
mark
Hvordan er man leder og rollemodel for
en bæredygtig transformation til gavn
for Moder Jord? Og hvordan kan vi bruge
den kollektive visdom til at skabe mod og
handlekraft?

På konferencen vil du:

- Blive inspireret om emnerne økonomisk
bæredygtighed, konkurrenceevner, social
bæredygtighed og grøn vækst.
- Deltage i workshops om bæredygtig
udvikling arrangeret af NVL’s netværk for
Hållbar utveckling
- Skabe netværk på tværs af organisa-
tioner
- Diskutere og undersøge, hvordan for-
skellige aktører inden for voksnes læring
kan samarbejde i de kommende år og
sætte aktiviteter i gang med det formål
at nå 2030-målene
- Identificere nye nordiske løsninger ved
at generere og dele viden, engagere
nordiske borgere, os selv - som voksen-
undervisere, som ansatte og arbejdsgi-
vere, beslutningstagere og medlemmer af
civilsamfundsorganisationer.

Praktiske informationer

Det er gratis at deltage i konferencen.

Tilmeld dig, og find mere information 
her. 

Hvis du har spørgsmål om konferencen, 
er du velkommen til at kontakte Antra 
Carlsen, antr@via.dk, NVL hovedkoordi-
nator.

https://nvl.org/content/nordisk-netvaerkskonference-om-voksnes-laering-2020



