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Fra globale 
verdensmål til 
lokal handling
Hvis ikke vi lokalt og konkret skal tage ansvar for en bæredyg-
tig udvikling og en verden i social, økonomisk og miljømæssig 
balance – hvem skal så?

I Gentofte har vi mulighederne og motivationen til at gøre en forskel. Vi skal tage ansvar for en 
bæredygtig udvikling og en verden i social, økonomisk og miljømæssig balance. Når verden har 
brug for det, er det kun naturligt, at vi gør en ekstra indsats for at genoprette balancen. Derfor 
skal vi mobilisere og inspirere hinanden til at yde en lokal indsats for FN’s verdensmål i Gentofte.

Verdensmålene sætter en stærk retning for, hvor vi skal nå hen i 2030, og de kalder på handling 
også helt lokalt. I Gentofte vil vi arbejde for bæredygtig udvikling overalt omkring os og bruge 
verdensmålene som løftestang til nye partnerskaber, samarbejder og initiativer. 

I fodboldklubben, på villavejen, i virksomheden, børnehaven, byrummet, plejecentret og der-
hjemme. Vi kan hver især gøre meget, og i fællesskab kan vi gøre endnu mere. Både til gavn for 
os, der bor, lever og arbejder i Gentofte – og for resten af verden.

Vi løfter verdensmålene sammen

Vi kan ikke løse alle komplekse udfordringer alene, hverken globalt eller på lokalt plan, men i 
fællesskab kan vi udbrede viden og skabe resultater og nye løsninger. Vi har som kommune, 
virksomheder, borgere, foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner alle vigtige – og forskelli-
ge – roller at spille i arbejdet for at indfri FN’s verdensmål. Sammen kan vi bringe verdensmålene i 
øjenhøjde, skabe momentum og fællesskab og forankre verdensmålsindsatsen konkret og lokalt 
i Gentofte på tværs af sektorer.

Gentofte Kommune kan som arbejdsplads, som planlægger og ejer af bygninger og infrastruk-
tur tage lederskab for lokal, bæredygtig udvikling, skabe rammerne for bæredygtig adfærd, 
understøtte civilsamfund og erhvervsliv i at indfri verdensmålene og initiere partnerskaber, der 
fremmer bæredygtig udvikling.
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Gentoftes fire fokus-
områder:

Vi lever klimaansvarligt

Vi gør byen grønnere og 
sundere

Vi skaber rum for gode 
liv for alle

Vi lærer og deler viden

Engagerede borgere og medarbejdere udvikler konkrete, lokale initiativer til Gentofte sprinter for verdensmålene.

Lokale virksomheder kan gøre bæredygtig udvikling til en del af deres forretning, ligesom de kan 
fremme verdensmålene på de indre linjer ved at træffe miljøvenlige, klimaansvarlige og socialt 
ansvarlige valg i deres måde at være arbejdsplads og virksomhed på. 

Foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner kan tage et stort ansvar for at fremme bæredyg-
tig dannelse blandt deres brugere både igennem formidlingsaktiviteter og ved at tage små og 
store bæredygtige valg til arrangementer og i den daglige drift. 

Borgere kan tage ansvar for bæredygtig udvikling med konkrete handlinger i deres hjem og dagli-
ge vaner og i de fællesskaber, de er en del af.

17 verdensmål – værktøjer for en verden i balance

I 2015 blev FN’s medlemslande enige om 17 verdensmål og 169 tilhørende delmål. Disse mål ud-
gør tilsammen opskriften på, hvordan vi inden år 2030 kan skabe en verden i miljømæssig, social 
og økonomisk balance. Hvis det skal lykkes, skal der både arbejdes på globalt, nationalt og lokalt 
plan, og indsatsen i kommuner og lokalsamfund spiller dermed en vigtig rolle.

Verdensmålene gør op med årtiers overforbrug og fortsætter kampen for mere uddannelse, 
bedre sundhed og mindre global fattigdom. Hvert af de 17 mål med tilhørende delmål adresserer 
en global udfordring og handler om alt fra klimaindsats til sundhed, uddannelse og bæredygtigt 
forbrug og produktion.

Vil du vide mere om de 17 verdensmål? Se verdensmål.org

Vi tager konkret 
og lokalt ansvar
Alle 17 verdensmål er rettet mod komplekse problemer, som 
er så store og så tæt forbundne til hinanden, at de ikke kan 
skilles ad. Verdensmålene kan ikke løses ét ad gangen, men 
kræver en sammenhængende indsats. Fokusområderne 
gælder hele lokalsamfundet – kommune, borgere, foreninger, 
virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner – og alle 
kan være med til at tage ansvar.

Gentoftes fire fokusområder:

Vi lever klimaansvarligt Vi gør byen grønnere og sundere

Vi skaber rum for gode liv for alle Vi lærer og deler viden

http://verdensmaal.org/
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Vi lever klimaansvarligt

Sammen skal vi reducere CO2-udledningen, forbruge mere 
ansvarligt og minimere vores forbrug af naturressourcer.

Vi skal vi løfte den grønne omstilling, bidrage til cirkulær  
økonomi og bæredygtig produktion.

Vi vil:

Prioritere vedvarende energi og reduceret energiforbrug
Det gør vi fx, når vi som kommune, virksomheder og privatpersoner energirenoverer vores byg-
ninger, etablerer intelligente og energieffektive løsninger og omlægger til vedvarende energi.

Anvende klimavenlig transport
Det gør vi fx, når vi som kommune, borgere og virksomheder benytter klimavenlige transport- 
former som elbiler, kollektiv trafik, cykler og delebiler. Og når Gentofte Kommune, transport- 
udbydere og andre relevante aktører understøtter fremtidens mobilitetsløsninger, så vores 
transport bliver mere grøn, nem, sund og sikker.

Reducere affald og betragte affald som en ressource
Det gør vi fx, når Gentofte Kommune fremmer cirkulær økonomi, og når vi alle forebygger 
affald, genbruger og genanvender mere. Når vi køber klimaansvarligt og miljørigtigt ind. Og når 
vi bygger med klimavenlige, cirkulære materialer og fremmer omstillingen til mere klimavenlig 
produktion.

Dette fokusområde er baseret på delmål fra verdensmål 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13. 

Vi gør byen grønnere og  
sundere

Sammen skal vi gøre en ekstra indsats for biodiversitet, drik-
kevand, luftkvalitet og klimabeskyttelse, der gør vores kom-
mune endnu grønnere, renere og sundere.

Vi vil:  

Skabe større biodiversitet
Det gør vi fx, når vi lader en større del af vores haver og grønne arealer vokse vildt med vilje, und-
går sprøjtegift, vælger varierende hjemmehørende arter, lader dødt træ ligge, hvor det er muligt 
og giver dyr og planter mulighed for at bevæge sig mellem arealer.

Reducere luftforurening og passe på drikkevandet
Det gør vi fx, når flere cykler og benytter kollektiv transport og elbiler, så partikelforureningen 
fra trafikken reduceres. Og når vi undgår ukrudtsbekæmpelse med gift i haver og på offentlige 
arealer, så vi beskytter vores grundvand.

Tilpasse vores by til fremtidens vejr
Det gør vi fx som kommune og grundejere med klimasikring- og klimatilpasningsprojekter, der 
skal sikre os mod oversvømmelser ved skybrud og stormflod, udvikle rekreative, grønne arealer 
og forberede os til en fremtid med bl.a. havvandsstigninger, hedebølger og grundvandsstigning.

Styrke fællesskaber i det grønne for alle
Det gør vi fx som kommune, når vi gør det nemmere og mere tilgængeligt for alle – uanset alder 
og mobilitetsbegrænsninger – at bruge naturområderne og byrummet i Gentofte, og når vi som 
kommune og lokalsamfund understøtter fællesskaber og aktiviteter, der kan fremme trivsel og 
kendskab til naturen, så vi får bedre forståelse for, hvad det er vi skal værne om.

Dette fokusområde er baseret på delmål fra verdensmål 3, 6, 7, 11, 13, 14 og 15. 



Fokusområder Fokusområder

Verdensmålene i Gentofte  11   10   Verdensmålene i Gentofte

Vi skaber rum for gode liv 
for alle

Sammen skal vi tage ansvar for borgere i udsatte og sårbare 
situationer og gøre en ekstra indsats for at skabe rammerne 
for et aktivt og sundt liv med høj livskvalitet for alle.

Vi vil: 

Understøtte et rummeligt arbejdsmarked
Det gør vi fx, når vi som borgere, kommune og virksomheder ser kompetencer også i et bredere 
perspektiv, så nye koblinger kan opstå. Og når vi gennem samarbejde mellem virksomheder, 
organisationer, uddannelsesinstitutioner, kommune og borgere muliggør forskellige former for 
arbejdsliv.

Understøtte at alle unge gennemfører en uddannelse
Det gør vi fx, når vi som kommune og lokalsamfund giver mulighed for støtte undervejs, 
dæmper en uhensigtsmæssig præstationskultur, skaber alternative læringsrum, sætter fokus på 
smidige overgange mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser og skaber partnerskaber med 
erhvervslivet.

Styrke inkluderende fællesskaber og lige muligheder for alle
Det gør vi fx, når vi som kommune og lokalsamfund skaber både brede og alternative fælles-
skaber. Når vi som borgere dyrker aktiviteter, hvor vi laver noget meningsfuldt sammen med 
andre eller for andre. Og når vi støtter op om hinanden i forbindelse med livsovergange og andre 
sårbare situationer. 

Skabe rammerne for et aktivt og sundt liv
Det gør vi fx, når vi som kommune og foreningsliv giver nem adgang til bevægelsesaktivite-
ter, og når vi på tværs af alle aktører skaber fælles fokus på, hvordan vi skaber bedre trivsel og 
forebygger overforbrug af alkohol og andre rusmidler. Og når vi som kommune og lokalsamfund 
arbejder for at skabe rammerne for, at mennesker uanset funktionsevne kan leve et selvstændigt 
og meningsfuldt liv.

Dette fokusområde er baseret på delmål fra verdensmål 3, 4, 8 og 10. 

Vi lærer og deler viden

I Gentofte vil vi gerne blive endnu bedre til at tage de bære-
dygtige valg. Sammen gør vi en ekstra indsats for at tilegne 
os og udbrede viden om sundhed og trivsel, klimaforandrin-
ger og grøn omstilling. Vi inspirerer hinanden med konkrete 
redskaber og ideer, der hjælper os til at leve bæredygtigt i alle 
livets faser.

Vi vil: 

Udbrede viden om klimaforandringer og grøn omstilling
Det gør vi fx, når vi udbreder viden om konkrete muligheder for at bremse den globale opvarm-
ning i institutioner og skoler og i forenings- og kulturlivet. 

Give redskaber til klimabevidste valg og vaner
Det gør vi fx, når vi inspirerer hinanden til, hvordan vi kan gøre en forskel derhjemme, i fritiden, 
på arbejde, i skole og i institutioner, og når vi lærer hinanden konkrete færdigheder som at lave 
klimavenlig mad eller reparere vores ting.

Udbrede viden om veje til mental sundhed og trivsel
Det gør vi fx, når børn i dagtilbud og skoler arbejder med forebyggelse af mobning, når vi etab-
lerer netværksgrupper for pårørende til demente og uddanner sundhedsagenter blandt borgere 
med handicap.

Understøtte at vi i Gentofte tænker globalt og handler lokalt
Det gør vi fx, når vi formidler forbindelsen mellem globale udfordringer og vores konkrete, lokale 
indsatser.

Leve bæredygtigt i alle livssituationer
Det gør vi fx, når vi øger fokus på bæredygtige valg og vaner derhjemme, i foreninger, virksomhe-
der og i de kommunale institutioner. 

Dette fokusområde er baseret på delmål fra verdensmål 4, 12 og 13. 
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Sammen kan vi 
gøre en forskel i 
Gentofte
Det er afgørende for et bredt engagement, at verdensmålene 
omsættes til konkrete handlemuligheder helt lokalt i Gen-
tofte, og at bæredygtig udvikling formidles visuelt og moti-
verende. Vi kan ikke løse alle komplekse udfordringer alene, 
hverken globalt eller på lokalt plan, men i fællesskab kan vi 
udbrede viden og skabe resultater og nye løsninger.

Som kommune, virksomheder, foreninger, uddannelses- og 
kulturinstitutioner og borgere har vi forskellige handlemulig-
heder og steder at sætte ind. Skal vi komme godt i mål med 
vores indsatser skal vi dog alle sammen kommunikere enga-
gerende og søger partnerskaber og stærke fællesskaber, hvor 
vi kan fremme bæredygtig udvikling sammen.

Gør en forskel som borger

Hvis vi skal nå verdensmålene i Gentofte, er din indsats som 
borger afgørende. Dine valg og din adfærd betyder noget og 
kan være med til at rykke verden i en mere bæredygtig retning.

Her er 7 gode råd til et mere bæredygtigt liv:
1  Hold på varmen og spar på energien
2  Brug din cykel eller gå - og lad bilen stå
3 Stop dit madspild
4  Stop dit tøjspild

5  Gør plads til dyr og vilde planter i din have
6  Tilpas dit hjem og din have til fremtidens vejr og klima
7 Gør noget meningsfuldt sammen med andre

1  Hold på varmen og spar på energien
Omkring 80% af danskernes private energiforbrug går til at varme boligen op og fyre for gråspurvene. 
Der kan derfor være både penge og CO2 at spare ved at energirenovere sit hjem og skifte til en mere 
klimavenlig varmekilde. Læse mere: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bedrebolig

Det kan du gøre for at holde på varmen og spare på energien:
Få et energitjek, så du finder ud af, hvordan du bedst energirenoverer netop din bolig. 
Få gode råd på: https://sparenergi.dk/
Kvit dit oliefyr Få gode råd hos Bolius Læse mere: http://https//www.bolius.dk/10-gode-raad-
naar-du-skal-kvitte-oliefyret-901
Køb energieffektive elapparater og sluk for standby-knappen

2  Brug din cykel eller gå - og lad bilen stå
Ca. 34% af borgerne i  Gentofte har mindre end 5 km til deres arbejdsplads, og ca. 82% har mindre end 
20 km. Gentofte Kommune har et tætforgrenet tognet, som betyder, at langt størstedelen af os har 
under 1 km til nærmeste togstation. Der er altså et stort potentiale for tage cyklen hele eller dele af 
vejen til arbejdet – med eller uden batteri på bagagebæreren. Tag et pendlertjek på pendlertjek.dk og 
find ud af, hvad du kan spare af penge og CO2, og hvor mange ekstra kalorier du kan brænde af, hvis 
du lader bilen stå. Læs mere: http://pendlertjek.dk/

Det kan du gøre for at transportere dig mere klimaansvarligt:
Tag cyklen
Tag offentlig transport
Kør i elbil

3  Stop dit madspild
Danskerne smider ca. 260.000 ton mad ud om året. Det svarer til 47 kg spiselig mad pr. dansker. Eller 
at indbyggerne i Gentofte Kommune tilsammen smider ca. 9,6 ton mad i skraldespanden hver eneste 
dag. (Kilde: Fødevarestyrelsen).

Det kan du gøre for at stoppe dit madspild: 
Lav en ”Skal spises snart” hylde i køleskabet
Kig i køleskabet, og planlæg aftensmaden dagen før 
Lær at vurdere, om maden er for gammel. Læs mere her
Få hjælp til hvordan, du tjekker maden hos Fødevarestyrelsen

http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bedrebolig
https://sparenergi.dk/
http://pendlertjek.dk/
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bedrebolig
http://https/www.bolius.dk/10-gode-raad-naar-du-skal-kvitte-oliefyret-901
http://pendlertjek.dk
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-tjekker-du-om-din-mad-er-fordaervet.aspx?Dokumenttype=Undefined&%20
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-tjekker-du-om-din-mad-er-fordaervet.aspx?Dokumenttype=Undefined&%20
http://https//www.bolius.dk/10-gode-raad-
naar-du-skal-kvitte-oliefyret-901
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4  Stop dit tøjspild
I løbet af de sidste 20 år er danskernes tøjforbrug steget med mere end 30%. Hver dansker køber 
i gennemsnit 13-16 kg tøj om året, men lader 5 kg tøj blive liggende i skabet uden at få det brugt. 
Det svarer til at vi i Gentoftes klædeskabe har ca. 375 ton ubrugt tøj liggende. (Kilde: Ecolabel.dk)

Det kan du gøre for at minimere dit tøjspild:
Sørg for at få brugt det tøj, du har i skabet 
Køb brugt frem for nyt
Køb kvalitetsprodukter, der holder længere
Sørg for, at det tøj, du ikke bruger, bliver genbrugt af andre

5  Gør plads til dyr og vilde planter i din have
Sammenlignet med andre bykommuner har vi i Gentofte mange værdifulde levesteder for dyr og 
planter i vores skov, sø, eng- og moseområder. Hele 60% af de grønne arealer i Gentofte Kommu-
ne udgøres dog af private haver, så det betyder noget for den samlede biodiversitet i kommunen, 
hvad vi gør for at give plads til vilde dyr og planter i vores egne haver.

Det kan du gøre for at få mere biodiversitet i haven:
Plant bærbuske, frugttræer og stauder, der blomstrer forskudt af hinanden
Saml kvas, stammer, grene i dekorative kvashegn eller stabler til kompost
Plant vilde hegn og hække frem for plankeværk og mure
Undgå sprøjtegifte i haven
Fæld ikke alle træerne - tynd ud i dem, der tager lys og plant gerne nye.

6  Tilpas dit hjem og din have til fremtidens vejr og klima
I Gentofte Kommune står grundvandet højt, og vi vil som resten af Danmark få mere og kraftige-
re regn i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at du sikrer din bolig så godt som muligt mod indtræn-
gende vand fra oven, fra siderne og nedefra.

Det kan du gøre for at tilpasse dit hjem til fremtidens vejr og klima:
Undgå tildækning af jord med fliser og beton i haven, så vandet kan sive ned
Anlæg et regnbed, hvor der altid er fugtigt. Ud over at lede vandet væk ved skybrud giver 
våde områder en større biodiversitet, fordi vand tiltrækker flere insekter og dyr
Undersøg, hvad du bør gøre for at sikre din bolig mod skader ved skybrud https://www.
klimatilpasning.dk/borger/

7  Gør noget meningsfuldt sammen med andre
I Gentofte Kommune har vi et rigt forenings- og kulturliv og mange muligheder for at mødes i 
interessefællesskaber. Det er vigtigt, fordi det betyder meget for vores mental sundhed og trivsel 
at kunne indgå i fællesskaber, hvor vi gør noget meningsfuldt sammen med - eller for - andre. 

Det kan du gøre:
Engager dig, der hvor du bor
Meld dig til en fritidsaktivitet 
Lav frivilligt arbejde

Gør noget selv
Du kan gøre noget alene 
og sammen med din  
familie i dit hjem, i dine 
daglige vaner og dit for-
brug. Find fx inspiration 
her på siden.

Gør noget, der 
hvor du er
Du kan gøre noget  
sammen med andre i  
de fællesskaber, du  
allerede er en del af i  
opgangen, på dine  
børns skole, i badmin-
tonklubben osv.

’Grøn hverdag’ hjalp Gentoftefamilier til en mere bæredygtig hverdag

Mange vil gerne leve mere bæredygtigt, men det kan være svært at ændre vaner i en travl hver-
dag. 10 familier deltog i 2019 i projektet ’Grøn Hverdag’, hvor de fik målt deres normale forbrug 
og fik rådgivning til en mere bæredygtig livsstil. Deltagerne håber, at deres erfaringer kan være 
med til at inspirere andre til, hvad man konkret kan gøre for at leve mere bæredygtigt. 

Repair Cafe Hellerup giver ting et længere liv

Repair Café Hellerup blev stiftet i 2018 af lokale frivillige og er et fællesskabsprojekt, som gør op 
med brug-og-smid-væk-kulturen. I stedet for at brugere går ud og køber nyt, når det gamle går 
i stykker, tilbyder de frivillige i reparationsværkstedet gratis at hjælpe med at reparere. På den 
måde får tingene forlænget deres levetid til glæde for både brugere og miljø. Siden foreningen 
blev stiftet, har brugere den 1. og 3. lørdag i måneden kunnet besøge reparationscaféen for at få 
repareret alt lige fra telefoner, brødristere, lamper, smykker til møbler. Og er der huller i yndlings-
kjolen, er der også syersker i caféen, som byder ind med deres evner. 

Engager dig  
i grønne  
fællesskaber
Du kan gøre noget  
sammen med andre 
grønne ildsjæle i de  
mange lokale bære- 
dygtige initiativer.  

Læs mere på bæredyg
tigtgentofte.dk

-

https://www.klimatilpasning.dk/borger/
https://baeredygtigtgentofte.dk/
http://Ecolabel.dk
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Gør en forskel som 
virksomhed

Ved at arbejde aktivt med FN’s Verdensmål kan virksom-
heder både gøre noget godt for bæredygtig udvikling i 
verden og for forretningen. Verdensmålene rummer store 
forretningspotentialer og det skaber stolthed hos medar-
bejderne, når virksomheden bidrager til en mere bæredyg-
tig verden.

Forretningsudvikling med energi og klima i centrum
Virksomheder i Gentofte Kommune kan benytte sig af Erhvervshus Hovedstaden, hvor de 
kan deltage i forskellige udviklingsprogrammer, der udbydes løbende. Fx Cirkulær Økonomi 
for SMVer, Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller og SDG Business Booster med fokus 
på FN’s verdensmål.

Gentofte Kommune tilbyder desuden små- og mellemstore virksomheder at deltage i 
forretningsudviklingsforløb med rådgivning til din virksomhed om konkrete, bæredygtige 
indsatser hos jer. Forløbene foregår i samarbejde med Gate21. 

Bæredygtig Bundlinje 2.0
Lige nu er flere små og mellemstore virksomheder med i forløbet Bæredygtig Bundlinje 2.0. 
Projektet henvender sig primært til virksomheder i byggebranchen og oplevelsesbranchen, 
herunder hoteller, restauranter og cafeer. 

Styr Energien 2.0
Mange små og mellemstore virksomheder kan spare omkring 20 procent på energi-regnin-
gen ved at gennemføre billige tiltag. I Styr Energien 2.0 får virksomhederne tilbudt en samlet 
pakke, der omfatter screening, finansiering og implementering af løsninger. 

Kunne I tænke jer et energitjek i jeres virksomhed?  
Kontakt Søren Freil fra Gentofte Kommune på snf@gentofte.dk. 

Vil jeres  
virksomhed  
også være med? 
Læs mere på  

-www.gate21.dk/baere
dygtig-bundlinje-2/  
og ansøg om at være med.

Bedre affaldssortering
Virksomheder i Gentofte Kommune har mulighed for at få et besøg med rådgivning om affalds-
sortering. Siden 2019 har kommunens konsulenter besøgt over 80 virksomheder og rådgivet om 
bedre sortering og forebyggelse af affald.  

Rådgivningen har god effekt. Fx begyndte Joe & the Juice efter første besøg at sortere madaffald 
og plast. Baseret på erfaringer fra Gentoftegade vil de nu sortere i alle deres 50 butikker.

Vil I også have gode råd til at forebygge og sortere affald i jeres virksomhed?  
Kontakt Søren Freil fra Gentofte Kommune på snf@gentofte.dk. 

Social ansvarlighed og vækst i virksomheden
I kan som virksomhed tage et socialt ansvar ved at ansætte en ledig borger, der har svært ved at 
finde fodfæste på arbejdsmarkedet. I får løst nogle af de opgaver, som I ikke har tid til i hverdagen 
samtidig med, at I tager medansvar for, at flere kommer i arbejde.  

I kan eksempelvis ansætte en ledig borger i en tilskudsordning, hvilket giver mulighed for at få 
støtte til at lære den potentielle nye medarbejder op. I kan også ansætte en medarbejder i et 
fleksjob helt ned til få timer ugentligt.

Mange virksomheder samarbejder i dag med kommunen og lykkedes med at skabe både vækst 
og jobs til nogle af de borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.  

Læs mere: http://www.gentofte.dk/da/Erhverv-,-a-,-arbejde/Besk%C3%A6ftigel-
se-og-jobs%C3%B8gning/Arbejdsgiver/Tilskudsordninger

mailto:snf@gentofte.dk
mailto:snf@gentofte.dk
http://www.gentofte.dk/da/Erhverv-,-a-,-arbejde/Besk�ftigelse-og-jobs�gning/Arbejdsgiver/Tilskudsordninger
http://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/
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Gør en forskel som forening

Foreninger kan tage et stort ansvar for at fremme bære-
dygtig dannelse blandt deres medlemmer både igennem 
formidlingsaktiviteter og ved at tage små og store bære-
dygtige valg til arrangementer og i den daglige drift.

Flere lokale foreninger og kulturinstitutioner i Gentofte er godt i gang med arbejdet med 
både grøn og social bæredygtighed ift. aktiviteter, begivenheder, faciliteter, adfærd og for-
brug. Her er en lille håndfuld eksempler til inspiration.

Grønne klima- og miljøtiltag
En gruppe medlemmer fra Palo Kajakklub og Hellerup Kajakklub har udarbejdet et idékata-
log med konkrete forslag til, hvordan vandsportsklubber kan blive bæredygtige. Idékataloget 
rummer masser af gode ideer, som også kan inspirere boldklubber og andre landkrabber. 

Vangede Kirke er blevet Grøn Kirke og har bl.a. udskiftet belysningen i kirkens store lyse-
kroner til LED med store økonomiske og CO2-mæssige besparelser til følge. Kirken har 
også gennemført forskellige tiltag for at reducere madspild til arrangementer og arbejder på 
at fremme biodiversiteten på arealet omkring kirken. Grøn Kirke er et netværk, der giver in-
spiration til klima- og miljøtiltag i kirkelivet, men deres tjekliste med konkrete initiativer kan 
også inspirere andre kulturinstitutioner og foreninger.   
Læs mere: http://www.gronkirke.dk/bliv-groen-kirke/

Socialt ansvar og inklusionstiltag
Gentofte Kommune, DGI Storkøbenhavn og fodboldklubben GVI er gået sammen om indsat-
sen Fædrene på banen. Formålet med projektet er at styrke relationen mellem far og barn 
via fodboldaktiviteter, at øge fædre og børns sociale netværk og at styrke fædrenes kom-
petencer til at skabe aktiviteter for og med deres børn. Derfor inviterer GVI fædre og børn i 
alderen 6-10 år til aktiviteter hver anden søndag på GVI’s fodboldbaner i Vangede, hvor fokus 
kredser om den sociale holdånd, en god velkomst, konflikthåndtering og hjælpetrænerud-
dannelse. 

Gentofte Kommune, Danmarks Idrætsforbund og foreningen Idræt på tværs er gået sam-
men om Soldaterprojektet, der er målrettet fysisk og psykisk skadede veteraner. Formålet er 
at støtte og inspirere veteranerne til at finde et meningsfuldt liv gennem idræt, fællesskaber 
og sociale netværk. Idræt på tværs inviterer veteraner til løbetræning hver anden tirsdag fra 
Kildeskovshallen, hvor der er plads til alle uanset niveau. 

Bæredygtige  
Kajak- og  
roklubber 2020 
Få inspiration til  
konkrete initiativer i din 
klub i bilag 2.

Vil I være mere 
bæredygtige i 
jeres forening?

Fritidskonsulent 
 Stine Muldbak Andersen 
hjælper jer gerne godt 
på vej.
Kontakt Gentofte Kom-
mune for sparring

Links til mere inspiration
Danmarks Idrætsforbunds verdensmålsrapport opridser, hvordan DIFs medlemsforbund allere-
de arbejder med verdensmålene og opstiller ideer til, hvordan DIF i fremtiden kan bidrage endnu 
mere til at indfri verdensmålene.
Læs mere: http://www.dif.dk/da/politik/nyheder/nyheder/2019/09/verdensmaal

Sport Event Denmarks eventguide med grønne fif udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund.
Læs mere: http://www.sporteventdenmark.com/eventguide/

I spejderbevægelsen er der nationalt fokus på verdensmål og bæredygtighed, og flere korps har 
vedtaget bæredygtighedsplaner. Se fx KFUM spejdernes bæredygtighedsplan eller få inspiration 
til børneaktiviteter med verdensmålstema i Spejdernes materiale Byg en bedre verden. 

Læs mere: 
http://spejdernet.dk/fileadmin/user_upload/Vedhaeftede_filer/Baeredygtighedsplan_-_god-
kendt_november_2019.pdf

http://spejderne.dk/projekter/bedre-verden/

https://verdensmaal.gentofte.dk/-/media/Websites/Verdensmaal/BAeREDYGTIGE-KAJAK-ROKLUBBER-2020.pdf?la=da&hash=F96AA899E31254AFCCF940426131B01E4BEA244F
http://www.gronkirke.dk/bliv-groen-kirke/
http://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/projekter/faedrene-paa-banen
http://www.difsoldaterprojekt.dk/
http://www.dif.dk/da/politik/nyheder/nyheder/2019/09/verdensmaal
http://www.dif.dk/da/politik/nyheder/nyheder/2019/09/verdensmaal
http://www.sporteventdenmark.com/eventguide/
http://www.sporteventdenmark.com/eventguide/
http://spejdernet.dk/fileadmin/user_upload/Vedhaeftede_filer/Baeredygtighedsplan_-_godkendt_november_2019.pdf
http://spejderne.dk/projekter/bedre-verden/
http://spejdernet.dk/fileadmin/user_upload/Vedhaeftede_filer/Baeredygtighedsplan_-_godkendt_november_2019.pdf
http://spejderne.dk/projekter/bedre-verden/
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- Verdensmåls
kommunikation  
i Gentofte
I vores verdensmålskommunikation i Gentofte vil vi især  
fokusere på, hvordan vi lokalt og konkret kan bidrage til at 
indfri verdensmålene. Det betyder, at vi vil kommunikere med 
udgangspunkt i de konkrete udfordringer verdensmålene  
retter sig mod og lægge vægt på konkrete anvisninger og 
inspirerende eksempler. Herudover vil vi udbrede kendskab til 
verdensmålene som koncept for at motivere til handling på 
tværs og skabe en fælles referenceramme, så verdensmålene 
bruges som løftestang for nye indsatser og samarbejder. 

4 principper for verdensmålskommunikation 
i Gentofte:

Gentofte Kommune kan gå foran med en offensiv 
kommunikation, der viser, hvordan vi lokalt og konkret 
gøre en forskel. Vi kan udbrede kendskab, engagement 
og handling i forhol til at nå verdensmålene, når: 

•  vi kommunikerer visuelt og konkret 
•  vi formidler inspirerende, lokale eksempler 
•  vi anviser handlemuligheder 
•  vi favner bredt og skaber fællesskab 

Vi inspirerer til konkret, 
lokal handling og refleksion

Eksempler på verdensmålskommunikation i Gentofte.

Gentofte sprinter for verdensmålene
Tempoet var højt, da knap 300 borgere, lokale foreninger, virksomheder og medarbejdere fra 
Gentofte Kommune var samlet i Rådhushallen til ’Gentofte sprinter for verdensmålene’ d. 20. no-
vember 2019. Her arbejdede folk på kryds og tværs på at fremme bæredygtigt forbrug og adfærd 
i kommunen.

Deltagerne mødte op som 46 hold, der hver især havde forberedt en udfordring, som de skulle 
finde en konkret og bæredygtig løsning på. Holdene arbejdede bl.a. med: ’Hvordan får vi Dan-
marks mest bæredygtige villahaver?’, ’Hvordan kan vi arbejde strategisk med bæredygtige 
indkøb?’, ’Hvordan kan vi udbrede vores erfaring med opsamling og opbevaring af regnvand?’, 
’Hvordan kan vi gøre kajak-, ro- og badeklubber mere bæredygtige?’ og ’Hvordan kan vi sænke 
kødforbruget i maden i daginstitutionerne?’

Deltagerne til ’Gentofte sprinter for verdensmålene’ var begejstrede for både stemningen til 
arrangementet og de mange gode ideer, de tog med sig hjem og arbejder videre med i dag. De 
oplevede det store fremmøde som inspirerende og som en bekræftelse af, at de absolut ikke er 
alene med deres ønske om bæredygtig udvikling.

’Gentofte sprinter for verdensmålene’ har allerede udmøntet sig i flere konkrete initiativer.  
Bl.a. projektet ’Din bæredygtige have’, Kajak-, ro- og badeklubbernes idékatalog til mere bære-
dygtige klubber, mindre kød på tallerknerne i daginstitutionen Kløvedalen og mere biodiversitet 
på arealet omkring Vangede Kirke. Endnu flere initiativer er på trapperne og dialogen omkring  
bæredygtig adfærd og forbrug har bredt sig til afdelinger, foreninger og virksomheder, som  
tidligere ikke har haft bæredygtighed på tapetet.

Verdensmål gennem kultegning på Garderhøjfortet
I skoleferierne i Gentofte kan børn gå til kulturelle og sportslige aktiviteter, samlet under navnet 
Aktiv Ferie. I programmet for Aktiv Vinter 2019 var FN’s verdensmål integreret i alle aktiviteter 
på kulturområdet. En af aktiviteterne var et tegnekursus, der blev holdt på Garderhøjfortet. Her 
kunne børnene både få trænet deres tegnefærdigheder og lære et usædvanligt kulturhistorisk 
sted at kende på første hånd.

Med fokus på verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner og verdensmål 17: 
Partnerskaber for handling lærte børnene om, hvordan man frem til 1. verdenskrig troede, at 
København og Danmark skulle forsvares, hvis der blev krig, og tegnede sig til en forståelse af, at 
kun viden og partnerskaber hjælper mod krig.
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Opfølgning 
på bæredygtig 
udvikling
Gentofte Kommune vil have fokus på løbende at følge op på 
den bæredygtige udvikling – og dermed også på arbejdet med 
at omsætte de fire tværgående verdensmålstemaer lokalt og 
konkret i Gentofte. Dette fokus skal ses i sammenhæng med 
de nationale initiativer for bæredygtighed. Eksempelvis det 
nye udgangspunkt – en baseline – for verdensmålene i Dan-
mark, som er under udarbejdelse på opdrag fra Folketingets 
tværpolitiske 2030-netværk og forventes offentliggjort i 2020. 
Samt klimaloven og den kommende klimahandlingsplan, der 
lanceres løbende af  regeringen i 2020. 

Opfølgningen skal blandt andet ske ved at formidle data visuelt og sat i sammenhæng – så de 
bliver relatérbare og kan skabe et nyt videns- og beslutningsgrundlag samt motivere til endnu 
mere bæredygtig udvikling. 
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Eksempler på, hvordan Gentofte Kommune anvender data til at følge 
bæredygtig udvikling

Data motiverer lokale familier til adfærdsændringer
Projektet Grøn Hverdag Gentofte hjalp i 2019 ti familier til en mere bæredygtig hverdag. De ti 
familier foretog først en førmåling af egen CO2-udledning ved at registrere deres forbrug af mad, 
produkter, energi, transport, rejser og ved at få registreret deres affaldsproduktion. Herefter valg-
te familierne indsatsområder og målsætninger og gik i gang med at ændre deres adfærd henover 
tre måneder. For at se effekten af familiernes adfærdsændringer blev deres forbrug løbende 
registeret. 

Familiernes data blev visualiseret som planetforbrug. Planetforbruget er et billede for, hvor man-
ge kloder, der skal til for at dække forbruget af ressourcer i løbet af et år. De deltagende familier 
lå fra starten relativt lavt i forhold til gennemsnittet i den danske befolkning på 4,2. Alligevel 
lykkedes det for de fleste familier at reducere deres planetforbrug yderligere. Familierne havde 
som udgangspunkt et gennemsnitlig planetforbrug på 2,6, som i slutningen af forløbet var faldet 
til 2,2 planeter. Den største reduktion, der blev opnået af en familie var fra 3,4 til 2,3 planeter. I 
gennemsnit blev der fra projektstart til projektslut opnået en reduktion i CO2-udledning på 0,8 
tons/år pr. deltager. Hvis samtlige borgere i Gentofte Kommune kunne gøre det samme, ville det 
give en samlet besparelse på knap 60.000 tons CO2/år. 

Nyt projekt muliggør forebyggelsesarbejde blandt unge med udgangspunkt i aktuel, 
lokal data.
Gentofte Kommune har primo marts 2020 ansøgt og fået tilsagn om at blive pilotkommune i 
Fælles om ungelivet, som er et partnerskab mellem TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og fire andre 
pilotkommuner i pilotfasen 2020-2023. Fælles om ungelivet fremmer social bæredygtighed 
og er inspireret af Den islandske Model. Projektet har til formål at sikre at flere unge lever et frit 
ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne omkring unge 
opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre rusmidler. 
I pilotfasen er formålet at udvikle og afprøve en kommunal tilgang til dette arbejde. Som pilot-
kommune skal Gentofte Kommune udbygge og styrke forudsætningerne for at arbejde sund-
hedsfremmende på basis af data, med fokus på beskyttende faktorer og i tæt samarbejde med 
forældre og lokalsamfund. Målgruppen er elever fra grundskolens 7. – 10. klasse samt ungdoms-
uddannelser. Indsatsen fokuserer på det store flertal af unge, som i udgangspunktet trives og har 
det godt med venner og familie, og som har få psykiske problemer. 

Som en del af Fælles om ungelivet skal der årligt gennemføres monitorering af unges sundhed og 
trivsel. En årlig monitorering vil give mulighed for, at forebyggelsesarbejdet kan tage udgangspunkt 
i aktuel, lokal og nærværende data. Aktuel data kan, kombineret med det rette lokalkendskab, være 
med til at sikre, at de indsatser der igangsættes tager udgangspunkt i et reelt behov og samtidigt 
tilbyder løsninger, der kan gribes lokalt (af skoleledelser, lærere, forældre, elever mfl.).
Data viser udvikling i sortering og genanvendelse af affald

Gentofte Kommune har som målsætning at leve op til EU’s miljømål for genanvendelse af affald. 
Målet er 50% i 2020 og øges løbende frem mod 2035. Kommunen følger nøje udviklingen i sorte-
ring og genanvendelse af forskellige affaldstyper. Figuren viser, hvordan genanvendelsen af pap, 
glas, papir, metal, plast og træ har udviklet i perioden 2011-2019.  

Sortering af madaffald indfases gradvist fra 2021-2024. Gentofte Kommune estimerer, at det vil 
øge genanvendelsesprocenten med ca. 10% og vil bringe den samlede genanvendelsesprocent 
op på omkring 50%. Dermed vil kommunen nærme sig EU’s miljømål for genanvendelse på 55% 
2025.

Genanvendelse I' fordelt på Miijøstyreisens udvalgte fraktioner 

Energiprojekter udvælges på baggrund af data
Gentofte Kommune har i de senere år foretaget mange større og mindre energiprojekter.  
Forud for gennemførelsen af hvert projekt udarbejdes en beregning af det aktuelle forbrug og 
det estimerede forbrug efter et eventuelt energiprojekt. Beregningen viser, hvor stor en bespa-
relse, der vil kunne opnås, hvor meget CO2-udledningen reduceres med projektet, og hvor lang 
en tilbagebetalingstid projektet vil have. Ud fra denne beregning træffes beslutning om, om 
energiprojektet skal igangsættes. Når projektet er gennemført, opdateres beregningen med de 
faktiske tal til brug for anlægsregnskabet for de gennemførte energiprojekter i regnskabsåret og 
til udmøntningerne i driftsbudgetterne.
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Baggrund

I 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at sætte fokus på 
FN’s verdensmål i Gentofte. Et opgaveudvalg bestående af ti 
borgere og fem politikere fik til opgave at komme med anbe-
falinger til, hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere i Gen-
tofte, og hvordan vi kan udbrede kendskab, engagement og 
handling ift. verdensmålene, så de bliver løftestang til endnu 
mere bæredygtig udvikling lokalt og konkret i Gentofte.

Er du interesseret i at høre mere eller bidrage til at indfri verdensmålene i Gentofte kan du  
kontakte Maria Maarbjerg, e-mail: mmb@gentofte.dk

Opgaveudvalget FN’s Verdensmål i Gentofte
Opgaveudvalget afholdt 7 møder. Derudover stod opgaveudvalget bag en række arrangemen-
ter, der udbredte kendskabet til verdensmålene og fremmede engagement og handling blandt 
både borgere, virksomheder, foreninger og i den kommunale organisation.

Gentofte sprinter for verdensmålene samlede knap 300 borgere, foreningsaktive, lokale er-
hvervsdrivende og kommunale medarbejdere for at omsætte abstrakte verdensmål til konkrete 
initiativer med fokus på bæredygtig adfærd og forbrug. Se film fra Gentofte sprinter for ver-
densmålene.

Danmark for målene skabte synlighed omkring verdensmålene i de lokale bycentre på Vangede 
Bygade, Gentoftegade, Jægersborg Allé og ved Gentofte Hovedbibliotek. Her foregik 6 arrange-
menter med boder, aktiviteter og oplæg under forskellige verdensmålstemaer.

Hvad kan du give videre til dine børnebørn? satte fokus på, at bæredygtig trækker tråde langt 
tilbage i historien, og samlede en del af Gentoftes ældre borgere til en eftermiddag med oplæg og 
samtaler om, hvordan nøjsomhed og ”gamle dyder” kan inspirere den grønne omstilling i dag og 
komme i spil i generationsmødet med mellem børnebørn og bedsteforældre.

Opgaveudvalget har undervejs inspireret til verdensmålsinitiativer i lokale institutioner og hav-
de en stand til Gentofte Erhvervskonference 2019, hvor temaet var Digitalisering og Verdensmål. 
Herudover har opgaveudvalget været i dialog med Handicaprådet, Seniorrådet, Integrations-
rådet, Grønt Råd og Folkeoplysningsudvalget og har løbende udvekslet erfaringer med andre 
kommuner, organisationer og samfundsaktører. 

Opgaveudvalget afleverede sit forslag til Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020
Kommunalbestyrelsen vedtog opgaveudvalgets anbefaling d. xx. xx 2020

Opgaveudvalgets medlemmer 
Kristine Kryger (formand)
Karen Riis Kjølbye (næstformand)
Jesper Marcus
Katarina Ammitzbøll
Morten Løkkegaard
Henrik Beha Pedersen
Ann Faber Ginness
Pernille Urhøj-Kjær
Rikke Nöhrlind
Malene Brandt
Dorthe Scott Jensen
Mi Storm Jensen
Felix Dyrhauge Buch
Katrine Bagger
Merethe Hoffmann

Indledende afdækning af verdensmålsaktiviteter i Gentofte Kommune 
Som en del af det indledende arbejde med at forme den samlede tilgang til verdensmål i Gen-
tofte Kommune, blev der i marts 2019 foretaget en overordnet afdækning af, hvordan forskellige 
dele af den kommunale organisation allerede arbejdede med verdensmål. 
Læs mere i Bilag 1.

mailto:mmb@gentofte.dk
http://gentofte.23video.com/secret/58710398/01874975d0b63f68bcf47cc66c77422d
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Sådan kan vi  
kommunikere  
om verdens
målene i Gentofte
Kommunikationsindsatsen om ‘Gentofte tager ansvar’ kan 
fungere som en paraply, der binder konkrete initiativer på 
tværs af kommunens afdelinger, opgaveområder og civil- 
samfundet sammen. 

‘Gentofte tager ansvar’ har som paraply en bred appel og kan favne meget forskelligartede ver-
densmålsindsatser – grønne, sociale, sundhedsmæssige etc. Dette er med til at sikre, at ver-
densmålene (for)bliver relevante på tværs af hele den kommunale organisation og i civilsamfun-
det. Ligesom det understøtter en helhedsorienteret verdensmålsindsats med øje for de mulige 
forbindelser mellem grønt og socialt engagement.

‘Gentofte tager ansvar’ kan samtidig skabe sammenhæng mellem anbefalingerne fra en række 
opgaveudvalg og strategier, som indirekte taler ind i en verdensmålskontekst. Eksempelvis 
Fremtidens Transport, Flere i arbejde eller uddannelse, Unges sundhed og trivsel, Det internatio-
nale i Gentofte, Vi skaber sammen, Bæredygtigt Gentofte og de styrkede pædagogiske lærepla-
ner i dagtilbud.

Kendskab, engagement og handling ift. verdensmålene konkret og lokalt i Gentofte 
kan udbredes med en kommunikationsindsats i fem spor: 

Et fysisk spor i byrummet med fx plakater og skiltning
Et digitalt spor med fokus på sociale medier
Et spor med presseaktiviteter 
Et arrangementsspor 
Et læringsspor med kurser, undervisningsmateriale og -tilbud

Elementer i kommunikationsindsatsen kan fx være:

Fysisk spor
Plakater i byrummet med eksempler på, hvordan ‘Gentofte tager ansvar’.
Små skilte forskellige steder i kommunen, der gør opmærksom på handlinger, der støtter  
verdensmålene. Fx ved indgang til sportshal, hvor lyset først tænder, når man går ind:  
’Vi tænder først lyset, når du spiller, fordi det sparer på energien’ eller ved et græsareal, der  
ikke bliver slået så ofte: ’Vi slår kun græsset to gange om året, så vi skaber rum til flere dyr og  
vilde planter’.
Gimmicks, fx klistermærker til skolebørn ifm. temauger o.lign.

Digitalt spor
Grundfortællingen ’Gentofte tager ansvar – Verdensmålene konkret og lokalt i Gentofte’ omsæt-
tes til video med borgere, erhvervsfolk, foreninger og kommunale medarbejdere. Kan bruges på 
digitalt – men også som intro på møder og konferencer. 
Instagramprofilen gentofte.goer.en.forskel anvendes til at inspirere til handling, give stemme 
til borgere, foreninger, medarbejdere mfl. på tværs af kommunen og skabe fællesskab omkring 
verdensmålsdagsordenen. 
Verdensmåls-stafet på Facebook og Instagram, hvor kendte og ukendte Gentofteborgere giver 
stafetten videre til andre, der udmærker sig ved at have gjort en forskel.

Pressespor 
Kampagneavis ‘Gentofte tager ansvar’ med fakta, cases, interviews, gode råd mv.
Reportager og omtaler af konkrete indsatser i lokale medier

Arrangementsspor
Events hvor borgere kan blive inspirerede og vise deres engagement. Gerne afholdt i forbindel-
se med GentofteNatten, Kultur- og Festdage o.lign. 
Fx inspirationsarrangementer målrettet foreninger, der gerne vil være mere bæredygtige
arrangementer målrettet forskellige grupper borgere afholdt der, hvor de har deres dagligdag
generationsmøder med inspiration til bæredygtig husholdning.
Verdensmålsmotionsløb.
Praktiske workshops som ‘Lær at vurdere om maden stadig kan spises’ eller ‘Affaldssortering: 
Undgå de klassiske sorteringsfejl’.

Læringsspor
Undervisningsmateriale og evt. -tilbud, der øger elevernes opmærksomhed på, hvordan ver-
densmålene konkret bliver udmøntet i deres umiddelbare omgivelser.
Kurser med fokus på grøn omstilling i praksis for medarbejdere.
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„
Vangede Kirke er Grøn Kirke
Vangede Kirke er blevet certificeret Grøn Kirke og har bl.a. skiftet til LED-pærer i de store lysekro-
ner i kirkerummet. Det giver en stor årlig besparelse - både økonomisk og i CO2-regnskabet. 
Vangede Kirke blev i 2019 certificeret Grøn Kirke. Grøn Kirke er et netværk af kirker og menighe-
der i Danmark, der har iværksat helt konkrete tiltag, der mindsker belastningen af klima og miljø. 
Vangede Kirke har gennemført flere energibesparende tiltag og har bl.a. skiftet til LED-belysning 
med store besparelser til følge.

Kirken har desuden fokus på klima og miljø til familieaktiviteter og børnegudstjenester og har 
iværksat en række tiltag for at forebygge og reducere madspild i forbindelse med fællesspisnin-
ger, kirkefrokoster og møder. Næste skridt er at skabe bedre levesteder for vilde dyr og planter på 
deres udearealer. Her ønsker Vangede Kirke at involvere spejdere, minikonfirmander og familier, 
der kommer til deres børnegudstjenester, fx ved at lave insekthoteller.

”Vi tror på, at vi kan inspirere vores menighed og andre kirker, og vi går gerne forrest med fanen. 
Det er et spørgsmål om at være en ansvarlig borger.” 

For at blive Grøn Kirke, skal ansøgeren opfylde mindst 25 ud af 48 kriterier på en tjekliste med 
konkrete indsatser. Tjeklisten har givet Vangede Kirke god inspiration, startet en masse spæn-
dende diskussioner og har frem for alt gjort det let at gå i gang med konkrete initiativer.  

Byt til nyt på Byttemarked Gentofte

På Byttemarked Gentofte kan du give det væk, du ikke bruger mere, og til 
gengæld gratis tage af de ting, de andre deltagere har med.

På Byttemarked Gentofte kan du give det væk, du ikke bruger mere, og til gengæld gratis tage af 
de ting, de andre deltagere har med. Byttemarked Gentofte startede i 2012 og vandt Gentofte 
Kommunes Miljøpris i 2015.  

Der bliver holdt byttemarkeder i Gentofte omtrent hver anden måned. På byttemarkedet på 
Dyssegård Bibliotek i februar 2020 fik mere end 2 ton tøj, sko, bøger og ting nye ejere.

Vi tror på, at vi 
kan inspirere 
vores menighed 
og andre kirker, 
og vi går gerne 
forrest med 
fanen. Det er et 
spørgsmål om at 
være en ansvarlig 
borger.

Birgitte Bech, Vangede 
Menighedsråd

Gentofte Kommune arbejder for mere klimavenlig transport

Transporten er en væsentlig kilde til CO2-udledning i Gentofte Kommune. Derfor arbejder kom-
munen på at skabe rammerne for at fremtidens transport kan blive mere grøn, nem, sund og 
sikker.  

Ifølge Danmarks Statistik pendler alle erhvervsaktive Gentofteborgere i gennemsnit 14 km hver 
dag til og fra arbejde. Sammen med al den øvrige transport, der foregår hver dag i kommunen, er 
området en væsentlig kilde til kommunens samlede udledning af CO2.  

Kommunalbestyrelsen i Gentofte vedtog i foråret 2020 anbefalingerne fra opgaveudvalget  
Fremtidens Transport. Læs anbefalingerne på http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/
plan/107#/39425

Gentofte Kommune har indgået et samarbejde med firmaerne E.ON og Clever om at opsætte 
el-ladestandere i kommunen. Ladestanderne er opsat på forsøgsbasis og vil blandt andet give 
kommunen flere erfaringer med, hvad der kan få flere til at køre elbil.  

Også inden for offentlig transport er der fokus på at mindske CO2-udledningen. Movia, der står 
for busdriften i i kommunen og som Gentofte Kommune er medejer af, har således en ambition 
om at alle busser skal være fossilfri senest i 2030. 

Den grønne omstilling er også i gang i kommunens Park og Vej-afdeling, hvor det nuværende 
fossildrevne materiel løbende udskiftes til eldrevne alternativer. Udskiftningen gælder både køre-
tøjer og entreprenørmaskiner. Samme udvikling er i gang indenfor affaldsområdet, hvor kommu-
nen i de næste år vil gøre sig erfaringer med eldrevne renovationsbiler.

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/107#/39425
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Gentofte Kommune energirenoverer og udbygger fjernvarmen
Gentofte Kommune som virksomhed har siden 2009 reduceret sin CO2-udledning med ca. 20% 
primært ved at energirenovere og –optimere og ved at udbygge fjernvarmenettet.

Gentofte Kommune har været Klimakommune siden 2009. Det betyder, at kommunen har 
indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-ud-
ledning med minimum 2% om året.

I årene 2005-2017 investerede Gentofte Kommune knap 130 mio. kr. i energirenoveringer af byg-
ninger og tekniske anlæg. Investeringerne er bl.a. gået til forbedring af bygningernes klimaskærm, 
udskiftning af belysning til LED og andre klimavenlige lyskilder, samt opgraderinger af de tekniske 
anlæg, der fx styrer lys og varme. Kommunens forbrug af el, vand og varme er derfor væsentligt 
lavere i dag end tidligere.

I kommunens energihandlingsplan 2018-2025, er der aftalt yderligere investeringer for i alt 72 
mio. kroner. De årlige udgifter til el, vand og varme ventes at blive nedbragt med yderligere ca. 6,4 
mio. kroner. Målt i CO2 svarer det til en besparelse på ca. 1.890 tons årligt – eller en årlig redukti-
on på ca. 2 % af den samlede CO2 udledning for Gentofte Kommune som virksomhed.

Som en del af denne plan er Gentofte Kommune i gang med at udskifte vejbelysningen til LED. 
Når projektet er gennemført i 2021 forventer kommunen at dette initiativ alene vil kunne 
reducere kommunens udledning af CO2 med ca. 400 tons årligt, eller hvad der svarer til ca. 6600 
træer, der plantes og gror i 10 år.

I de senere år har kommunen udbygget fjernvarmenettet, så de fleste af kommunens bygninger 
i dag opvarmes med fjernvarme. Mange borgere har også fået glæde af udrulningen og har i dag 
skiftet oliefyret ud med den grønnere fjernvarme. Gentofte Kommune ønsker at udbygge fjern-
varmenettet yderligere, men afventer pt. at den statslige regulering giver mulighed for dette.

Schæffergården er Svanemærket
Hotel- og konferencecenteret Schæffergården er grøn frontløber inden for sin branche.
Hotel og konferencecenteret Schæffergården er gået i front for en bæredygtig hverdag og blev i 
2019 certificeret med Svanemærket. Det betyder bl.a. at Schæffergården har reduceret mængden 
af madaffald fra 21 til 15 tons/år, og at madaffaldet nu bliver brugt til biomasse og dermed giver 
energi til det, der svarer til en måneds elforbrug i 28 parcelhuse.  

Direktør Peter Feddersen oplever, at medarbejderne på Schæffergården er stolte over, at de på 
deres arbejdsplads gør noget ekstraordinært for miljøet i en tid, hvor det fylder så meget. Det 
er vigtigt, mener han, for det er dem, der skal sikre, at de bæredygtige tiltag bliver til virkelighed. 
Schæffergården har deltaget i projektet Bæredygtig Bundlinje og derigennem fået rådgivning til 
at udvikle en grøn forretningsmodel. 

”Jo mere bæredygtigt vi tænker, jo bedre bliver det også rent driftsmæssigt og økonomisk. Spring 
ud i det. Et langt stykke hen ad vejen lykkedes det for os, fordi vi rigtig gerne vil det og forstår 
vigtigheden af, at vi faktisk sikrer vores forretning”.
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„
Virtuelt haveprojekt skal inspirere til bæredygtige haver i Gentofte

Virtuelle havebesøg med live-streaming og en aktiv facebookgruppe skal hjælpe Gentofte-bor-
gere til mere bæredygtige haver i et forår præget af COVID-19.

’Min bæredygtige have’ inspirerer Gentofte-borgerne til at gøre deres haver smukkere, vildere og 
mere bæredygtige. Formålet er at vise, hvordan man kan få en bæredygtig have, der imødekom-
mer ens behov, er pæn, rar at være i og til at overkomme at passe. 

Pga. COVID-19 og de retningslinjer, der gælder for forsamlinger i foråret 2020, foregår ’Min bæ-
redygtige have’ virtuelt og er bygget op omkring en facebookgruppe, hvor der bl.a. livestream-
es fra forskellige bæredygtige haver. Medlemmerne i facebookgruppen får råd og vejledning af 
eksperter til, hvordan de kan arbejde med at få større biodiversitet i deres have, undgå giftige 
ukrudtsmidler og kunstgødning, dyrke grøntsager og bær og lave regnvandsbede og vandhuller, 
så regnvand fra deres grund ikke løber i kloakken. 

Projektet er drevet af et samarbejde mellem engagerede frivillige borgere, Grøn Guide Gentofte 
og Gentofte Kommune.

Klimatilpasning med grøn bonus

Gentofte Kommune har de senere år gennemført flere store klimatilpasningsprojekter, der sikrer 
kommunen mod oversvømmelser og de materielle skader og sundhedsrisici, oversvømmelser 
kan medføre.  

Klimatilpasningsprojekterne har som en attraktiv sidegevinst skabt nye grønne, rekreative områ-
der med øget biodiversitet.
I forbindelse med de senere års klimatilpasningsprojekter har Gentofte Kommune skabt flere 
grønne områder i kommunen. Ved Gentofterenden i Vangede er renden, der tidligere hoved-
sagligt løb i et lukket rør, blevet gravet fri og blotlagt flere steder. Langs renden er der samtidig 
oprettet et grønt naturbånd med træer og buske, der er med til at give området et grønt løft.  

I Mosegårdskvarteret er der i forbindelse med et klimatilpasningsprojekt anlagt to kunstige søer 
og grønne regnbede, der kan opsamle store regnmængder og samtidig giver hele området et nyt 
naturpræg med flere levesteder for dyr og planter.

Naturfamilier får lokale familier ud i naturen sammen

Flere børn og forældre får røde kinder og frisk luft med initiativet Naturfamilier.

Mange undersøgelser viser, at børn i dag kommer mindre ud i naturen i dag end tidligere, og at de 
i mindre grad kommer ud i naturen sammen med deres forældre. Samtidig peger andre under-
søgelser på, at børn, der ikke kender naturen, heller ikke passer på den, mens børn, der har lært 
naturen at kende og er kommet til at holde af den, også passer bedre på den. 

Det gør Naturfamilier i Gentofte noget ved. Her mødes lokale familier hver anden uge ved Or-
druphus ved Dyrehaven og hygger sig med andre familier i naturen. Familierne laver bål, klatrer i 
træer, snitter, fanger smådyr med fiskenet og går på opdagelse i Dyrehaven. Både børn og voksne 
får tumlet, løbet, klatret og udforsket, og børnene er sjældent til at få med hjem igen. 

Idéen med Naturfamilier er at få flere familier ud i naturen ved at nogle, der ofte kommer afsted, 
tager andre, mindre naturvante familier med. Naturfamilier i Gentofte udspringer af Danmarks 
Naturfredningsforening og bliver drevet af lokale, frivillige ambassadører og Grøn Guide Gentof-
te. Alle aldersgrupper kan være med i Naturfamilier, men deltagerne er særligt de store børneha-
vebørn og indskolingen, forældre og søskende. 

Både børn og 
voksne får  
tumlet, løbet,  
klatret og  
udforsket, og 
børnene er  
sjældent til at få 
med hjem igen. 
Karen Stevnbak Andersen, 
Grøn Guide
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„ Byens Hus skaber rammen om sociale fællesskaber

Byens Hus skal fremover drives og udvikles af borgere og kommune i fællesskab. Huset skal 
bæres af frivillighed og ansvar i fællesskab, og det er husets brugere - foreningen Byens Hus - der 
skal stå for aktiviteterne. 

Byens Hus på Hellerupvej huser i dag en række fælleskaber og sociale aktiviteter i bl.a. Frivilligcen-
ter og Selvhjælp Gentofte og headspace. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at huset fremover 
skal drives og udvikles af borgere og kommune i fællesskab.

Byens Hus skal danne ramme om fællesskaber og gode oplevelser og være åbent for alle, der 
ønsker at mødes om fælles aktiviteter på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion. Byens 
Hus skal bæres af frivillighed og ansvar i fællesskab, og det er husets brugere - foreningen Byens 
Hus - der skal stå for aktiviteterne.

Et af de fællesskaber, der allerede findes i Byens Hus, er selvhjælpsgruppen Café Une. Målgrup-
pen er bl.a. mennesker, der bruger kommunens tilbud i Socialpsykiatrisk Center og Center for 
Netværk, men alle er velkomne. I Café Une skaber brugerne aktiviteterne sammen og er med til 
at definere, hvordan fællesskabet skal være. Hovedsagen er at mødes over et eller andet - fælles-
skab, relationer og en kop kaffe.  

Man kan være 
nogle svære  
steder i sit liv. 
Men i Café Une 
kan man være 
den, man er, blive 
rummet og hørt. 
Vi skaber fælles- 
skab, og det er 
guld værd for 
mange.
Camilla Nellemann  
Sørensen, bruger og initia-
tivtager til Café Une

Online mødested for virksomheder or fleksjobbere i Gentofte 
Kommune. Medlemskab kræver invitation!

Udvid dit netværk. Mod nye mennesker i lokalområdet og lad 
virksomhederne finde dig

Her finder due vejledninger, tips, hjælpematerialer og du kan fa 
personlig rådgivning i jagten på det rette Fleksjob

Digital platform får fleksjobbere hurtigere i job

Rekrutteringsplatformen Refleks synliggør kommunens fleksjobbere overfor virksomhederne, 
skaber fællesskab og giver fleksjobbere mulighed for at søge stillinger, når det passer dem.  

Det betyder at fleksjobbere i Gentofte Kommune kommer hurtigere i job.
Siden januar 2019 har Gentofte Kommune afprøvet den interaktive rekrutteringsplatform 
Refleks. Som et digitalt supplement til indsatsen for den enkelte borger synliggør og profilerer 
Refleks kommunens fleksjobbere over for virksomhederne. 

Platformen gør rekrutteringsprocesser mere effektive ved at matche borgernes kompetencer 
og kvalifikationer med virksomheders behov og efterspørgsel. Mest af alt bidrager Refleks til at 
skabe fællesskab, øge engagementet og sænke ledighedsperioden for fleksjobbere markant. 
Resultaterne fra afprøvningen af Refleks er gode. I perioden januar 2019 - september 2019 faldt 
ledigheden blandt Gentoftes fleksjobbere fra 21% til 11% procent. Borgerne er engagerede og 
aktive i jobsøgningen. De har nu mulighed for at sidde derhjemme og søge stillinger, når det 
passer dem. 

Derudover har virksomhederne fået mulighed for at se, hvilke fleksjobbere der er ledige, og 
hvilke kvalifikationer, erfaringer og skånebehov de har. Denne funktion gør, at succesraten for det 
perfekte match bliver endnu højere og at længden på ansættelsesperioden øges. 
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Børn i Gentofte får jord under neglene

Haver til Maver har sammen med Gentofte Kommune drevet skolehaver i Bernstorffsparken 
siden 2015. Det har mange børnehave- og skolebørn glæde af.
Haver til Maver har i samarbejde med Gentofte Kommune siden 2015 skabt et naturnært læ-
ringstilbud i Bernstorffsparken, hvor skolebørn deltager i køkkenhaveforløb og lærer om grøntsa-
gernes vej fra jord til bord.  

I 2020 deltager 30 skoleklasser i haveforløb, hvor de besøger haverne otte gange og lærer at 
arbejde i køkkenhaven gennem hele sæsonen.  

I Haver til Maver møder børnene en varieret og virkelighedsnær undervisning, der bringer forskel-
lige sanser og læringsstile i spil og integrerer skolefagene med livet udenfor skolens matrikel. I 
skolehaverne lærer børnene ikke kun om gulerødder, men om fællesskab, handlekompetence og 
forståelse for sundhed, natur og miljø.  

Haver til Maver gennemfører også køkkenhaveforløb for børnehavebørn. Her får ca. 260 børn 
årligt fingrene i jorden.

Gymnasieelever bliver ansvarlige verdensborgere 

På Aurehøj Gymnasium spiller verdensmålene en central rolle gennem hele gymnasietiden.
Aurehøj Gymnasium er UNESCO Verdensmålsskole. Det betyder at gymnasiet har et gennem-
gående fokus på, at eleverne tilegner sig den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at 
fremme bæredygtig udvikling lokalt og globalt med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål. 

Gymnasiet afholder hvert år en innovationsuge med fokus på bæredygtige løsninger med tema-
et Verdensborgerskab. Et verdensborgerskab, der hylder det oplyste menneske med en viden 
om, at vi hver for sig tager del i et fælles ansvar for vores klode. At vi er borgere i globaliseringens 
fællesskab, hvor det ikke handler om at lade sig fotografere på den kinesiske mur, men om at 
tage verden ind og tage ansvar for det, der sker i Sudan eller Syrien. 

Alle klasser vælger derudover et verdensmål, som de arbejder særligt for en løsning på i løbet 
af de tre år, de er på Aurehøj. Eleverne har også skrevet en ny Menneskerettighedserklæring og 
arbejder med interkulturelle kompetencer fx igennem besøg fra en skole i Sydafrika. 

I skolehaverne 
lærer børnene 
ikke kun om gule- 
rødder, men om 
fællesskab, han-
dlekompetence 
og forståelse for 
sundhed, natur 
og miljø. 
Daniel Hervik,  
Haver til Maver

Her bliver linsebøffen spist op

I institutionen Kløvedalen i Charlottenlund er oksekødet skiftet ud med kikærter. Målet er at 
servere mad, som belaster klimaet mindre – og børnene tager godt imod de grønne retter.
Det er frokosttid i Børnehuset Lunden, og duften af mad har bredt sig fra det åbne køkken i stue-
etagen ud på stuerne, hvor de små maver er begyndt at rumle. Lasagnen er grøn, fordi den er fuld 
af spinat – og netop grøn er kodeordet, når der laves mad i Kløvedalen, som Lunden er en del af. 

Ledelsen, pædagogerne og køkkenpersonalet har nemlig sammen besluttet, at maden i institu-
tionen skal være mere bæredygtig. Køkkenpersonalet laver de samme retter som tidligere, men 
nu laver de dem bare uden kød. Det kan være bøffer af kikærter eller en gryderet på linser. 

Tidligere var kødet i mere fokus og det grønne var tilbehør. Nu er det grøntsagerne, måltidet 
bliver planlagt ud fra. 

”Genkendelighed er kodeordet. Jo flere gange børnene møder en råvare, jo mere modige bliver 
de. Og så åbner fadet op for samtaler om maden. I sidste uge opdagede børnene, at en over-
skåren rødbede ligner en skydeskive. Det gav en sjov snak om rodfrugter, som gjorde børnene 
nysgerrige på den type grøntsager,” fortæller leder af Kløvedalen, Pernille Brems. 

Det internationale i Gentofte

Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse vedtog i efteråret 2019 Det Internationale i Gentofte, 
som har fokus på at styrke gentofteborgeren som international borger, styrke udenlandske bor-
gere som gentofteborgere og bygge

Læs mere om Det internationale på:
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/102#/38013

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/102#/38013
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