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17 VERDENSMÅL I BØRNEPERSPEKTIV          

 

Alle TitiBo-gruppens medarbejdere har på pædagogisk dag den 22. november 2019 givet dette aller første 
bud på hvordan vi enten arbejder med de 17 verdensmål i børneperspektiv. 

 

 - Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden 

* Vi sætter vores egne ressourcer til rådighed for dem, som ikke har (tøj, mad osv.) 

* Vi tilbyder ture i bio, på biblioteket, i teater for at give børnene oplevelser, som giver mere lgie 
forudsætninger og erfaringer 

* vi er opmærksomme på at italesætte værdien i det det enkelte barn kommer med/kan tilføje for at 
udligne ulighed (en madpakke med mindre snacks er lige så god som en med mange snacks) 

 

 - Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme 
bæredygtigt landbrug 



TitiBo-gruppen    
Fælles 24nov19 
 
* Vi giver forældrevejledning, så alle børn har en ”lødig” madpakke med rugbrød, grød, frugt og grønt 

* Når vi giver hønsene rester 

* når vi kan bruge hønsenes æg 

* Når vi taler om at man gerne må dele lidt at sin madpakke, men ikke selv må være sulten) 

* Når vi dyrker vores køkkenhaver og arbejder med ”Fra jord til bord” eller ”Fra have til mave” 

 

 - Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper 

* respekt for hinanden og hinandens forskelligheder 

* Når vi motionerer sammen 

* Når vi spiser og taler om varieret kost 

 

 - Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for 
livslang læring 

* at gøre alle børn nysgerrige på verden, nysgerrige på ny viden og tillægge sig kompetencer til at kunne 
finde ny viden 

* Vi er kulturformidlere/kulturbærere. Vi skal derfor fortælle hvem forfatter eller illustrator er ved 
historiefortællinger 

* Når vi taler om f.eks. Lucia og giver børenen viden og lyst til at vide mere 

* Når vi viser og fortæller børnene om forskellen på egetræ og bøgetræ 
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 - Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og 
muligheder 

* Opmærksomhed på sprog 

* Opmærksomhed på plads til sille lege for alle 

* Når vi Ikke taler om drenge-/pige farver/legetøj/lege 

* Opmræksomhed på plads til tumeri for alle – også for piger 

 

 - Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle 

* Vi italesætter, at vi har toiletter og ikke skal grave hul i skoven hver gang 

* Opsamling af regnvand fremfor vand fra hanen til brug for leg og til at vande blomster 

* Når vi snakker om at vi har rent vand i hanen (f.eks. sammenlignet med ferier, hvor man kun kan drikke 
vand fra flasker) 

* Når flere godt kan tisse før der trækkes ud 

* Når vi taler om livet i vandet om om hvordan vi passer på det (f.eks. ved ikke at smide skrald) 

 

 - Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en 
overkommelig pris 

• Når vi laver drager eller vindmøller for at vise, hvordan man kan bruge vinden til at skabe energi 
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 - Vi skal fremme vedvarende inklusiv bæredygtig og økonomisk vækst, fuld og 
produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle 

* Pædagogisk aktivitet skal give mening for børnene 

* Købmandslege 

* Hvad koster maden 

* Compassion: Hvordan kan vi sikre os at der er nok til alle og at alle får lov til at lave det de vil 

* Når vi får barnet til at forholde sig til mængden af materialer 

 

 - Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og 
understøtte innovation 

* Opsamle vand og kompost 

* Adgang til viden via bøger, tablet, smartphones, ”Viften” og Grønne Spirer 

* Vi underviser/tilbyder science kundskaber og ”det at undre sig” 

* Vi cykler til arbejde 

* Vi investerer i elcykler 

* Vi lærer børnene at cykle 

* Vi laver kort over lokalområdet 

* Vi sorterer skrald 

* Vi ser skraldemanden tømme vores skraldespande 

* Vi har fokus på genbrug 
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 - Vi skal reducere ulighed i og mellem lande 

* Alle børn har ret til at gå i daginstitutioner 

* Alle børn har lige mulighed for de samme lege/aktiviteter 

* Altid at invitere alle børn 

 

 - Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og 
bæredygtige 

* Støtte op om foreningslivet (idræt, medborgerhus) 

* støtte op om lokale skoler 

* vi passer på de legepladser, vi besøger 

* vi passer på naturen 

* Når vi afskaffer plastik-futter 

* Når børnene laver gaver af Timida-materialer 

* Når vi deltager i Køge Festuge 

* Når vi handler lokalt 

* Når vi modtager donationer af Timida-materialer fra forældre/familier 

 

 - Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer 

* Indførelse af drikkedunke 
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* I køkkenet anvender vi rester til videre produktion 

* Genbrug eller donation af børnenes private legetøj 

 

 - Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser 

* Når vi arbejder med ”Fra jord til bord” og f.eks. slagter en høne til suppe 

* Når vi lærer kun at bruge 1 skyl ved toiletbesøg 

* Hvis man finder affald i naturen, samler man det til ordentlig udsmidning 

* Forsøg med nedgravning af madpakker viser forskelle på at bruge sølvpapir og almindeligt madpakkepapir 

* Når vi øger fokus på vandressourcer ved at kræve ”betaling” for vand i vandkande 

 

 - Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer 

* Når vi taler om hvordan fiskene i vandet kan få plastik galt i halsen 

 

 - Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, 
fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af 
biodiversitet. 

* Passe på kloden og udlede mindre CO2 og bruge grøn energi 

* Passe på kloden og spise mindre kød 

* Når vi tager børnene med ud i naturen og taler om hvorfor det er vigtigt f.eks. at samle skrald op og ikke 
smide det 
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* Når vi genbruger skrald 

* Når vi sorterer vores skrald 

* Når vi passer på blomster og træer i naturen (ikke knække grene osv.) 

* Når vi passer på dyrene og respekterer at naturen er dyrenes hjem 

  

 - Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund, give alle adgang til retssikkerhed og 
opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer 

* Være obs på forskelsbehandling i forhold til samspil og relationer 

* At kunne tage andres perspektiv 

* Når vi behandler børn forskelligt for at give dem lige muligheder 

* Når vi ser forskelligheder som spændende 

* Når vi giver børn indflydelse på eget liv 

* Når vi lærer børn at løse konflikter uden vold 

* Når vi lærer børnene empati 

* Når vi talesætter børns mangfoldighed 

* Ved at være det gode eksempel 

 

 - Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke 
midlerne til at nå målene 

* Når børnene donerer deres legetøj til institutionen  

* Når forældre hjælper til ved arrangementer og ture 

* Når vi hjælper skolebørn, som har brug for afveksling i hverdagen 


