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Et rollespil for gymnasiet/hf og udskolingen 

Klimatopmøde  i skolen 
www.klimamøte.no 

 
 
 

Under FN’s klimatopmøde i Sydafrika i december 2011 mødes verdens ledere 
for at finde en løsning på klimaudfordringerne. Det haster med at få en aftale på 
plads: kan din klasse blive enige om en løsning? 
 
I Klimatopmøde i skolen har dine elever rollen som delegerede på klimakonferencen i 
Durban 2011 og du er vikar for FN’s generalsekretær. 
 
Forhandl med klasser i andre lande 
Ud over at forhandle verdens måske vigtigste aftale i stand i klassen, kan klassen 
indgå i ”bilaterale forhandlinger” via internettet med en anden klasse fra fx et land i 
Norden eller fra et andet land. Forløbet er oversat til svensk, dansk, norsk, finsk, 
islandsk og engelsk. 
 
På websitet - www.klimamøte.no - finder du forløbet klar til brug, komplet med 
præsentation af emnet, faktaark og lærervejledninger. 
 
Forbered dig på stigende temperatur og stort engagement! 
 
Målgruppe og tidsforbrug 
Klimatopmøde i skolen kan bidrage til at opfylde kompetencemål i de 
naturvidenskabelige fag og samfundsfag, evt. kombineret med et sprogfag. Forløbet 
kan gennemføres på en dag eller spredt over flere dage. 
 
Forløbet er forklaret trin for trin i lærervejledningen og kan gennemføres på ca. seks 
undervisningstimer. 
 
Præmie! Alle klasser, der registrerer deres resultater og anbefalinger inden d. 20. 
november 2011, er med i lodtrækningen om en præmie på 5000 danske kroner til 
klassekassen. To klasser udtrækkes til at vinde 5000 kroner hver. 
 
På baggrund af pædagogisk oplæg fra Teknologirådet i Norge har UNI•C, Nationellt 
Resurscentrum för Fysik i Sverige og Teknologirådet sammen udviklet 
Klimatopmøde i skolen 2011. 
 
Klimatopmøde i skolen 2011 er udviklet med støtte fra Nordisk Ministerråds pulje for 
bæredygtig udvikling 2011 og forløbet skal hjælpe til at fremme nordisk samarbejde, 
samhørighed og sprogforståelse. 
 
Find det på www.klimamøte.no  

http://www.klimamøte.no/

