
 

 

 

 
 

 

Projekt nr. 8  

Titel og leadpartner ”Bæredygtighedsfestival” – v. Egedal Gymnasium og HF 

Projektbeskrivelse 

STEM målsætninger – 

lokaliteter – varighed - 

hovedaktiviteter – 

målgrupper – output - 

effekter 

Flere skal vælge en STEM uddannelse. Flere kvinder i STEM. Flere unge skal kunne 
bruge deres STEM kompetencer til grøn omstilling.  
Projektet vil i perioden august 2020 – juni 2021 udvikle og afholde en bæredygtighedsfestival 
på Egedal gymnasium og HF – med inddragelse af eksterne parter, oplægsholdere og besøg 
på lokale virksomheder. Det lokale erhvervsliv, politikere og besøgselever fra grundskolen 
inddrages i eventen. Festivalen er for hele skolen, og eleverne skal undervejs arbejde i 
STEM-fagene med konkrete løsninger på virkelige problemstillinger med udgangspunkt i FN-
Verdensmål.  
Målsætningen er at promovere STEM-fagene, særligt til piger, og styrke de unges 
bæredygtige kompetencer og bevidsthed om FN-Verdensmålene.  

Partnere og interessenter 

 

Partnere:  

Interessenter:  GRØN S/I - Fonden for bæredygtig udvikling, Egedal Rotary Klub, lokale 

folkeskoler, lokale virksomheder (bl.a. Egedal Fjernvarme, Stenløse Vandværk), 

Egedal Kommune, lokale foreninger og eksterne parter (bl.a. NOVO Nordisk, Københavns 

Universitet, RISØ, Concito, DTU, Frilandsmuseet, Landbrug og Fødevarer). 

Økonomi 

Budget – Finansiering – 

RegH-del 

Samlet budget på i alt: 634.450 kr., som søges finansieret således: 
RegionH:                             475.838 kr. (udgør 75% af budgettet) 
Egedal Gymnasium og HF:  158.612 kr. 

Vurdering i forhold til tildelingskriterier 
(pointskala: 1 = mangelfuld, 2 = OK, 3 = stærk, 4 = meget stærk) 

- Regional udvikling 3 
Dækker både regionale målsætninger for STEM, FN-Verdensmål og 

bæredygtighed/grøn omstilling. 

- Afhængig af tilskud og 

ekstern funding 2 

Projektet kan ikke gennemføres uden regionale udviklingsmidler. Ansøger lægger 25% 

egenfinansiering gennem timeforbrug. I forhold til tilsvarende projekter, er det et noget 

billigere projekt. 

- Mulighed for udbredelse 

2 

Det forventes at festivalen gennemføres hvert andet år på skolen, og at der udarbejdes 

en drejebog til brug for andre skoler i regionen. Der er ikke lavet konkrete aktiviteter ifm. 

udbredelse. 

- Bredt partnerskab 2 
Mange spændende interessenter, men der kunne godt have været tænkt flere skoler ind 

i projektet. 

- Nyskabende 
3 

Spændende samarbejde mellem uddannelsesinstitution og lokale aktører. Samtænker 
både STEM, FN-Verdensmål og bæredygtighed. Bygger videre på flere eksisterende 
indsatser på gymnasiet.  

Samlet vurdering (max 20 

point) 

12 Særligt stærkt på partnerskaber og nytænkning. Lidt svagt på udbredelse.  

Yderligere bemærkninger 

(om fx: Formalia, effektkæde og kritiske antagelser, organisering og milepælsplaner, kommunikation) 

Et spændende projekt, som spænder bredt over de regionale målsætninger. Bred partnerskabskreds, som både inkluderer 

offentlige og private aktører.  

Projektet starter allerede i august 2020, altså før bevillingsperioden og slutter i juni 2021, og er derfor et relativt kort 

projekt, men bevillingsstørrelsen er tilpasset hertil.  


