
  
 

To Do It – Tillsammans för hållbar utveckling i skolan 
 

 

Biosfärområdet, Vänermuseet och RCE Västra Götaland 
inbjuder till konferens 2/6 2014 

 

Vill din skola ha stöd med arbetet kring hållbar utveckling? Eller har ni goda exempel som 

ni kan dela med er av till andra? Biosfärområdet och Vänermuseet firar Biosfärdagen med 

att bjuda in skolledare och skolpersonal från Lidköping, Götene och Mariestad, och andra 

intresserade, till en gemensam konferens.  

 

När? Biosfärdagen den 2/6 2014 

 

Var? Vänermuseet/Parketten i Lidköping 

 

Vem? Skolledare, skolpersonal och personer med engagemang för hållbar utveckling  
 

Varför? Konferensen ger tillfälle att utbyta tankar och starta samarbeten kring skolans 

arbete med hållbar utveckling. Finns intresse av ett biosfärskolnätverk hos oss?   

På vilket sätt kan Vänermuseet och Biosfärområdet stötta ett sådant nätverk?  

I The Karst Biosphere Reserve i Slovenien finns sedan många år ett fungerande 

skolnätverk.  Hur jobbar de?  

Under dagen kommer projektet To Do It att presenteras. To Do It är ett Comenius 

Regio partnerskap mellan The Karst Biosphere Reserve skolnätverk i Slovenien och 

Lidköpings skolförvaltning (via Vinningaskolan)/Vänermuseet. 

Inom det FN’s nätverk av RCE-områden möts människor från samhällets alla sektorer 

kring utmaningar för Hållbar Utveckling. Hur kan nätverket gynna dig?  

 

Anmälan: Senast 30/4, se blankett sista sidan. Konferensen är kostnadsfri, dock tas en 

avgift om 300 kr ut för uteblivna deltagare. 

 

Kontakt:  

Ida Billvén, Vänermuseet, Tel/mobil: 0510-770907  

Johanna Olsson, Biosfärkontoret Vänerskärgården med Kinnekulle  

Tel/mobil: 0501-39 31 95 

 

 

 

 

                                  

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.britishcouncil.org%2Fcomenius-regio-partnerships.htm&ei=wPWuUqmNH-Wj4gS49ICgAQ&usg=AFQjCNGORbLee0IyNnTTt6RNw7kW6eJgHg&bvm=bv.57967247,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.britishcouncil.org%2Fcomenius-regio-partnerships.htm&ei=wPWuUqmNH-Wj4gS49ICgAQ&usg=AFQjCNGORbLee0IyNnTTt6RNw7kW6eJgHg&bvm=bv.57967247,d.bGE
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Dagens program 
 

8.30 – 9.00 Ankomst, inregistrering 

 

9.00 – 9.40   Presentation av dagens program och arrangörer; Biosfärområdet 

Vänerskärgården med Kinnekulle, Vänermuseet och RCE 

 

9.40 – 10.00 Kaffe 

 

10.00 – 10.30     To Do It – ett Comenius Regio-projekt för hållbar utveckling i skolan 

  Pedagoger från Vinningaskolan/Vänermuseet berättar. 

 

10.35 – 11.15   To Do It - The Karst Biosphere Reserve, driver sedan många år ett 

skolnätverk och arbetar natur/kulturintegrerat med hållbar utveckling. 

  

11.15 – 12.15   *Open space. Exempel på valbara teman:  

 Framtida biosfärskolnätverk 

 Skapande, tex drama, som pedagogiska metoder för hållbar 

utveckling 

 To Do It – vill du veta mer om projektet? 

 Vad är ett RCE?  
12.15 – 13.00  Lunch  

 

13.00 – 14.30  Open space 

 

14.30 – 15.15  Sammandrag  

 

15.15 – 16.30  Kaffe och konferensmingel  

Tillfälle för dig som inte hinner vara med på hela konferensen! Kom för 

att få ett sammandrag av vad som sagts under dagen och titta på 

utställningen om To Do It. Eller kom bara för att byta miljö för en 

fikastund med dina kollegor! Vi bjuder alla på kaffe och kaka. Fri entré 

till Vänermuseets nyöppnade utställning för alla konferensdeltagare samt 

konferensminglare. 

 

*Open Space…är en seminarieform som innebär att Du som deltagare själv kan välja vilken 

grupp du vill samtala i utifrån det ämne Du helst vill samtala om. Vissa av grupperna har på 

förhand givna teman, för andra sätts temat på själva konferensen utifrån deltagarnas önskemål.  
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Något om arrangörerna 

To Do It  

är ett Comenius Regio -projekt som syftar till att utveckla metoder och modeller för 

nätverkande, lokalt och med projektpartners (The Karst Biosphere Reserve och Divacjas 

kommun) i Slovenien, för att stärka elevernas förmåga och inre motivation för en hållbar 

livsstil och hållbar utveckling.  

Svenska partners är Vänermuseet (http://www.vanermuseet.se/) och Lidköpings barn – och 

skolförvaltning, Vinningaskolan. Projektet har pågått under två år och avslutas genom denna 

konferens. Erfarenheter från To Do It kommer att ligga till grund för fortsatt samarbete 

mellan Vänermuseet och Lidköpings barn – och skolförvaltning. Vår förhoppning är också att 

vidga samverkan kring hållbar utveckling mellan skolor inom Biosfärområdet 

Vänerskärgården med Kinnekulle. 

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 

Biosfärområden väljs ut av FN-organet Unesco och är områden i världen som visar upp 

goda initiativ på hållbar utveckling. Syftet är att skapa modellområden för god naturvård, 

samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är 

grunden. Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar, just därför är varje 

biosfärområde unikt. 

Vänerskärgården med Kinnekulle (www.vanerkulle.se)  blev officiellt ett Biosfärområde 

2:a juni 2010.   

The Karst Biosphere Reserve med Skocjan Caves  

De fantasieggande karstområdet kring grottorna Škocjan caves i Slovenien 

(http://www.park-skocjanske-jame.si/ ) är både Biosfärområde och Världskulturarv. En 

statlig myndighet står för områdets skydd och bevarande, och bedriver utbildning och 

forskning kring dess natur- och kulturarv. Myndigheten anser att turism och pedagogiska 

aktiviteter är grunden för en hållbar utveckling av området och driver sedan år 2003 ett 

internationellt skolnätverk. Skolnätverket, särskilt skolan i Divacja, och Biosfärområdet 

deltar i To Do It. 

RCE 

Regional Centre of Expertise är instiftat av FN för att stärka ”Årtiondet för lärande för 

hållbar utveckling” genom att ett antal regioner runt om i världen höjer ambitionsnivån 
och går före. I dagsläget finns drygt hundra områden i världen. FN godkände RCE Västra 

Götaland i december 2012.  

Vi som ingår i RCE Västra Götaland (http://rcewest.se) vill driva arbetet med lärande för 

hållbar utveckling framåt i vår region. Vi inser nödvändigheten att lära av varandra över alla 

gränser och att vi med gemensamma krafter kan göra skillnad!      Vänd 

http://www.vanermuseet.se/
http://www.vanerkulle.se/
http://www.park-skocjanske-jame.si/
http://rcewest.se/
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Anmälan 
Kopiera och bifoga denna svarsblankett eller ange samma uppgifter i mail till 

 ida.billvén@lidkoping.se eller johanna.olsson@vanerkulle.se  

 

Namn:________________________________________________________ 

 

Organisation/Skola:_______________________________________________ 

 

Antal deltagare från min skola:_______________________________________ 

 

Kommun:______________________________________________________ 

 

Matallergi/önskar vegetariskt alternativ:________________________________ 

 

 

OBS! 

Konferensen är kostnadsfri, dock tas en avgift om 300 kr ut för uteblivna deltagare. 

 

Detta seminarium är ett av fem som i samverkan med andra organisationer i regionen 

arrangeras som på ett eller annat sätt berör temat Drama och Lärande för Hållbar utveckling 

läs mer på http://dramalearningforsustainability.wordpress.com/ 

http://dramalearningforsustainability.wordpress.com/ 

 

 

Varmt välkomna! 
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