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Det er Nordisk Klimadag den 11.11.11 
Markér dagen på din skole! Årets tema er Klima & Mad

Lav en ”Ny Nordisk Snack”
- elevaktivitet for de 5-20-årige. Slip kreativiteten og fantasien løs: lav fx klassens mest 
klimavenlige, sundeste og velsmagende snack.
Hvad er klimavenlig mad? Hvad er Ny Nordisk Mad? Hvilke råvarer er klimavenlige og 
nordiske? Hvordan produceres og transporteres fødevarer og hvordan påvirker det klimaet? 
Hvordan kan man lave en Ny Nordisk Snack? 
Kun fantasien sætter grænser! Læg hovederne i blød i klassen og giv os jeres bud på en ny 
nordisk snack!

KliMat – Ditt Bud for læreren
- læreraktivitet for undervisere i hele Norden.  Fortæl om din egen tankevækkende og 
sjove undervisning om klima & mad. Hvordan engagerer du dine elever i emnet om klima, 
fødevareproduktion og mad?

Kom med i den nordiske ”kogebog”
Uddrag fra de mest innovative, tankevækkende bidrag fra begge aktiviteter kommer med i en 
nordisk ”kogebog” – en fællesnordisk onlinepublikation med og om klimavenlig mad fra hele 
Norden.

Præmier til de mest spændende bidrag i begge aktiviteter!

Hold dig opdateret! Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.klimanorden.org og mød os på Facebook.



Nordisk Klimadag
11. november 2011

Undervisningsministrene i de nordiske lande 
indbyder til Nordisk Klimadag den 11. november 2011.

Klimadagen sætter fokus på klima og miljø i de nordiske lande på tværs af landegrænserne. 
Og i år sætter Klimadagen særligt fokus på Klima & Mad.
Målgruppen er elever, lærlinge, lærere og formidlere i grundskolen og på 
ungdomsuddannelserne i alle de nordiske lande.

Formål med Klimadagen er:
• at stimulere skoleelevers engagement i forhold til klimaproblemer
• at stimulere det nordiske skolesamarbejde om klima
• at inspirere lærere og undervisere
• at stimulere børn og unge til at forstå hinanden og kommunikere med hinanden 
 på norsk, dansk og svensk  

I 2011 sætter Klimadagen fokus på en række spørgsmål om Klima & Mad:
• Hvilken indvirkning har fødevareproduktionen på klimaet?
• Hvordan har fødevareproduktionen set ud gennem tiderne?
• Er der forskel på CO2-udslip for kød- og grøntproduktionen?
• Hvad er ny nordisk mad og er ny nordisk mad klimavenlig? 

Klimanorden.org er et fælles samlingspunkt for klimaaktiviteter i Norden og indeholder 
blandt andet:
• Links til klimaundervisningsmateriale i Norden 
• Inspiration til undervisning i emnet Klima & Mad i forskellige fag 
• Materiale om aktiviteterne (Ny Nordisk Snack og KliMat – Ditt bud)
• Et interaktivt kort med bidrag fra deltagere og partnere

En række organisationer og institutioner er blevet indbudt til at deltage og afholde deres egne 
arrangementer på eller omkring Klimadagen. 

Det er Nordisk Ministerråd og de nordiske undervisningsministre som står bag Nordisk Klimadag.


