Als Performance Akademi

Pop-up danse performances i gågaden

artefact - Zentrum für
nachhaltige Entwicklung
& FDEL Elbilforeningen &
"Tour de Flens"
Autonomous Mobility

Oplysning om bæredygtig energi og fremtidens transport. Elevkonkurrence
om solarenergi, energicykel, el-biler.

Cykelforum &
Transportgruppen
Det Sønderjyske Køkken &
Business College
Det Tyske Mindretal
"Light the Trash" v. House of
Creativity
Føtex

Hvordan ser fremtidens transport ud? Udstilling af HealthDrone, som skal
transportere blodprøver hurtigt og effektivt.
Cykelbane fra Sikker Trafik –

RoadMap 2025

Informationer om bæredygtige fødevarer og madlavnings-workshops med
integrationsklassen
Fremvisning om dialogen og samarbejde i grænseregionen
"Light the Trash" - udstilling af lampedesign af affald fra 5 skoleklasser i
butikslokale (butikslokale overfor Det Sønderjyske Hus)
Frugtfade og saftevand, oplysning om madspild, konkurrencer til børn og
voksne, bæredygtige alternativer til engangsservice
Workshop: Byg fremtidens by i LEGO® klodser
Hvordan ser den ideelle fremtidens Sønderborg ud? Hvilke
elementer/principper vil du designe og bygge byen ud fra?
Klasser modtager workshops i to butikslokaler om fredagen. Øvrige elever
kan lege med LEGO og bygge fremtidens by i telte med 'fri leg' på selve
pladsen. Lørdag: åbent for alle. I alt 180.000 LEGO klodser..
ProjectZero kick-off på Roadmap 2025 (fredag d. 26. april)

Sønderborg Forsyning

3 Workshop: Regnvand, jordbundsforhold og byanlæg;

Sønderborg Forsyning

Fremvisning og hvordan ser Sønderborg ud under jorden? TV-vogn til kloak
eftersyn og oplev at stå i et 2*3 meter rør.
Workshop for organisationer og virksomheder, som sætter fokus på det
store forretningspotentiale, som verdensmålene skaber for virksomheder
og organisationer – lokalt og globalt. Kl 09-11 fredag d. 26. april. Tilmelding
nødvendig.

LEGO® Build-the-Change

URS og Global Compact
Netværk

Festivalen er støttet af

BABA

Scor Verdensmål med Verdensmålsfodbolde samt stillesiddende
aktiviteter herunder aktiviteter om BABA bl.a. ”mental sundhed og trivsel
blandt fædre, som kommer børnene til gavn”, ”fokus på farrollen”,

ligestilling og ulighed.
Butikker fra Borgen

Fairtrade kaffe fra Kvickly, boghandleren m.fl.

”Børnenes grønne visioner”

Udstilling fra Dansk-Tysk Børnekunstfestival 2019

Center for Verdensmålene

EUC Syd
FødevareBanken

Aktiviteter: Input til Center for Verdensmål, Kær Vestermark. ”Hvordan kan
vi formidle Verdensmålene?” ”Hvordan skal vi forstå Verdensmålene
lokalt?”. Input til den nye Bæredygtighedspolitik. Herunder hvilke
handlinger skal kommunen foretage sig for at blive mere bæredygtig (på
alle fire dimensioner af bæredygtighed)
Bæredygtig energi, vand, klima mm. Her kan eleverne cykle sig til en
mobilopladning og blive inspireret til, hvordan de kan skabe en mere
energieffektiv hverdag. Lounge område og mulighed for at tale med og
stille spørgsmål til unge Danfoss ansatte.
Stand med oplysninger og viden om tilstandene ude i verden.
Der fremvises madrationer og Virtual Reality briller med video fra en
flygtningelejr.
Oplysning og aktivitet om grundvand og drikkevand. Hvordan håndteres
denne ressource, og hvordan kan vi i vores hverdag agere mere bevidst ift.
vores vandforbrug?
Workshops drevet af Elevrådet: Face the Future, Den Ideelle Skole. Debat,
dialog og input fra elever til, hvordan fremtidens skole ideelt udvikles.
UNESCO Verdensmålsskole, aktiviteter om udvalgte Verdensmål
Kun tilgængelig lørdag: Verdensmålsbrunch d. 27. april

iLoveGlobalGoals

Quiz og spørgeskema til børn og voksne

Lodam

Hvordan kan ingeniører og teknikere bidrage til Verdensmålene?
Fremvisning af teknologier og innovative løsninger.
Container der rummer viden om kølesystemer og fødevareopbevaring.
Quiz i telt og ved container.
Workshops

Danfoss

Dansk Flygtningehjælps
Frivilliggruppe
Danske Vandværker &
kommunens afdeling ”Vand
& Natur”
Det Fælles Elevråd

Naturskolerne
Nordalsskolen

Udeskole og 2imprezs – Fokus på bæredygtig og energibesparende
adfærd. Aktivitet om Udeskole

Plastic Change

Workshop: Byg plastikkunst i plast hentet i verdens have og fra de danske
strande.
Oplysning om plastikaffald i havene og i naturen.
Klimasamtalespil og hverdagens dilemmaer. Stærkt fokus på energi, C02reduktion og dialog/viden.
Workshop: Verdensmålene rummer mental sundhed og trivsel.
Oplæg om trivsel of sundhed til eleverne. Og dialog ved standen om børns
sammenhold, trivsel mm.

ProjectZero
Red Barnet

Festivalen er støttet af

Røde Kors Sønderborg

SOS Børnebyerne

Pop-up butik med genbrugstøj og møbler. Besøg en flygtningelejr med VRBriller, hjertelunge-redingscomputer og oplysning om Røde Kors’ arbejde i
Danmark og ude i verden.
Viden og aktiviteter om at sikre et bedre liv for alle børn. Fortsættelse af Vi
sætter spor fra Spejdernes Lejr

Sønderskov-Skolen, UNESCO
Verdensmålsskole

Aktiviteter om madspild. Gode ideer fra elev til elev, Rensningsanlæg, plastik
m.m. Smartgrid projekt, Affaldssortering, insekter, Energipatruljen,

UNCity4Schools

Workshop: Oplæg og dilemmaspil om Verdensmålene for skoleklasser.
Prioritering af Verdensmålene - en god videns- og samarbejdsøvelse.
Workshop: Hvordan kan de unge inddrages i byens politik? Hvilke stærke
holdninger og input kommer til udtryk, når vi taler fremtidens skole,
fremtidens by mm.?
Oplæg om Verdensmålene, commitmentkort og BezzerWizzer quiz om
Verdensmålene på scenen.

Ungdomsrådet

Verdens Bedste Nyheder

Festivalen er støttet af

