Bilag A: Rammer for Grønne Sammen 2021
Nedenfor fremgår et udkast til de overordnede rammer for afviklingen af Grønne Sammen 2021.
Dokumentet indeholder følgende:
- Indhold i Grønne Sammen 2021
- Økonomi – regnskab for 2020 og budget for 2021
- Organisering af Grønne Sammen 2021 i spor

Indhold i Grønne Sammen 2021

Deltagere: Alle kommunale skoler og dagtilbud skal deltage i Grønne Sammen (ca. 13.500 børn og unge).
Planlægning af ugen: Skoler og dagtilbud har stort set frie rammer til at planlægge deres Grønne Sammenuge inden for temaet Bæredygtighed og grøn omstilling. Der udarbejdes lærings- og inspirationsmateriale.
Derudover indeholder ugen to yderligere elementer: Den Grønne Karavane og besøg hos/af en udbyder.
Disse beskrives nedenfor.
Udbydere: Nye virksomheder, kulturinstitutioner, foreninger/frivillige og kommunale institutioner inviteres
ind i Grønne Sammen, hvor de udbyder læringsforløb (KLC). Der er allerede etableret samarbejde med flere
lokale samarbejdspartnere. Forløbene er primært rettet mod skolerne og målet er, at hver enkelt klasse,
skal på besøg én gang i løbet af Grønne Sammen-ugen 2021. Det vil sige, at vi forventer at sende 530
klasser afsted. Derudover vil nogle dagtilbud også benytte sig af udbydernes forløb.
Den Grønne Karavane: Den Grønne Karavane er et show, der turnerer rundt, som med glæde, optimisme
og håb for fremtiden sætter fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling, ligesom Den Grønne
Karavane vækker børnenes og de unges nysgerrighed på temaet.
Karavanen er det element af Grønne Sammen, som er ens for alle, uanset hvilken skole eller hvilket
dagtilbud, man går i. Udgangspunktet for afviklingen af Den Grønne Karavane 2021 er:
- At karavanen kommer ud lokalt til hver enkelt daginstitution og indskolingsgruppe. Erfaringerne fra
2020 viste, at de yngste børnegrupper så en stor værdi i det lokale besøg.
- At karavanen laver fx fem større, fælles events målrettet mellemtrin og udskoling, som turnerer
mellem områderne.
Inddragelse og netværk: Der skal skabes en stærk, lokal forankring gennem oprettelse af koordinerende
Grønne Sammen-tovholdere på hver enkelt skole og dagtilbud. Derudover skal der nedsættes en gruppe,
som skal udvikle inspirations-/fagmateriale til børnene.
Virksomhedsevent: Virksomheder opfordres til at lave deres eget åben hus-event i de uger, hvor Grønne
Sammen afholdes. Dørene skal åbnes for, at offentligheden kan se den enkelte virksomheds bæredygtige
produktion.
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Økonomi

Samlet regnskab for pilotprojektet Grønne Sammen 2020
Deltagerantal: ca. 2.350 børn og unge fordelt på seks skoler, fire børnehuse og to dagplejere.
Poster
Betalt af udviklingspuljen
- Karavane
- Synlighed
- Udbyderforløb
Betalt af KLC
Betalt af NVH
Total

Udgift Beskrivelse
330.368
267.550
33.817
29.000
69.500
6.000
405.868

Show, lyd, kørsel, overnatning og forplejning
Logo, plakater, beachflag, fotograf osv.
Tilskud til udbyderforløb
Tilskud til udbyderforløb
Praktisk assistance i løbet af uge 36

Budget 2021
Deltagerantal: ca. 13.500 børn og unge fordelt på 28 skoler og 32 dagtilbud.
Poster fordelt på spor
Koordinerende projektgruppe
Karavane
Kommunikation

Åbne læringsbaner

Lokal implementering og Grønne
Sammen-tovholdere
Udvikling af materiale inden for
faggrupper
Total 2021

Udgift Beskrivelse
- kr. Ingen udgifter, men stort ressourcetræk
1.000.000 kr. Estimeret på baggrund af udgifter i 2020, hvor
karavanen kostede ca. 250.000 kr.
200.000 kr. Udgifterne er fordelt på:
- ca. 100.000 til annoncering, promovering og
flyers/visitkort
- ca. 100.000 til øvrig synlighed som beachflag til alle
deltagere, klistermærker, navneskilte, T-shirts mv.
600.000 kr. Udbyderne oplever en massiv efterspørgsel på kort tid,
og derfor er der behov for ekstra midler til udbydere.
I 2020 var udgiften 100.000 fordelt på 12 udbydere,
hvilket var økonomisk for presset. Derfor foreslås en
model, hvor udbyderne tildeles ca. 1.000 kr. pr.
besøgende klasse. Der er 530 klasser i Viborg
Kommune. Derudover skal der afsættes et ekstra beløb
til transport.
- kr. Ingen udgifter, men stort ressourcetræk, idet mange
personers tid inddrages.
Evt. udgifter til frikøb af nøglepersoner
200.000 kr. Fordelt på:
- ca. 100.000 til frikøb af lærere/pædagoger
- ca. 100.000 til tryk af materiale, klimaspil osv.
2.000.000 kr.

2

Organisering af Grønne Sammen 2021 i spor

For at kunne gennemføre Grønne Sammen 2021 foreslås det, at projektet organiseres i fem spor og med en
koordinerede projektgruppe. Den koordinerende projektgruppe er bredt repræsenteret i organisationen,
mens arbejdsgrupperne for de enkelte spor er mere flydende efter behov.
Nedenstående er et forslag til bemandingen af arbejdsgrupperne.
Spor/indsatsområder

Koordinerende
projektgruppe

Karavane

Kommunikation

Opgave

Arbejdsgruppe – forslag til bemanding



Sikre sammenhæng til
formålsbeskrivelsen
Konceptudvikling
Økonomi
Tidsplan
Den samlede koordinering
Planlægning
Koordinering af turen
Booking af oplægsholdere
Alt det praktiske før og under
karavanen
Kommunikationsplan
Al kommunikation ud af huset
Al intern kommunikation

Projektejer (Direktør i B&U)
Projektleder (B&U)
Læringskonsulent (B&U)
Chefrepræsentant (T&M)
Chefrepræsentant (E&U)
Chefrepræsentant (K&U)

Nye udbydere (erhverv, tværgående
kommunalt, foreninger,
kulturinstitutioner)
Læringsforløb
Booking
Sikre ejerskab
Kommunikation med udbydere
Oprettelse af Grønne Sammentovholdere – én koordinerende
tovholder på hver enkelt institution,
som skal sikre lokalt ejerskab til det
fælles projekt
Inddragelse af Grønne Sammentovholdere
Kompetenceløft af Grønne Sammentovholdere

Læringskonsulent
Repræsentant fra erhverv og udvikling
Repræsentant fra beskæftigelse
1-3 udbyder repræsentanter (fx Vibe Wickels, én
fra biblioteket., én fra erhvervslivet, én fra
Bæredygtigt Viborg)














Åbne læringsbaner







Lokal implementering og
Grønne Sammen
tovholdere


Udvikling af materiale
inden for faggrupper

Der skal udvikles inspirations-/fagmateriale
til grupperne:

0-3 år

3-5 år

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Repræsentant fra K&U
Projektleder
Flere repræsentanter, fx Grønne Sammentovholdere
B&U kommunikation
Central kommunikation
Projektleder

Projektleder
Skolelederrepræsentanter
Dagtilbudsleder
Områdeleder
Læringskonsulent/naturfagskoordinator
--Netværk:
Grønne Sammen-tovholdere = én
lærer/pædagog repræsentant fra alle skoler og
børnehuse, ca. 70
Naturfagskoordinator
Repræsentant fra T&M
Repræsentant fra Erhverv
6-8 repræsentanter fra skoler/dagtilbud – vigtigt
at det er Grønne Sammen-tovholdere
Udbyderrepræsentant

Der skal være materiale målrettet de
enkelte faggrupper:

Naturfag

Humanistiske fag

Samfundsvidenskabelige fag

Kreative fag

Evt. flere
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