
Vi har brug for nye fortællinger og 
anderledes perspektiver på klimakampen. 
Debatten skal ikke kun præges af eksperter, 
men bredes ud til flere. Der er brug for 
lokale stemmer og historier fra almindelige 
arbejdspladser, byer og foreninger. 

Vil du være med? Så er Grøn Meningsdanner 
en uddannelse for dig. 

På uddannelsen samles frivillige og 
medarbejdere fra grønne organisationer, 
fagforeninger, NGO’er, boligforeninger og andre 
ildsjæle.

Formålet er at opbygge jeres lederskab 
og i fællesskab udvikle nye fortællinger og 
handlinger, så klimasagen får en endnu 
stærkere plads på dagsordenen i samfundet og 
i de fællesskaber, som I er en del af. 

Side 1

”Det meningsdanner-forløb, som jeg var 
på, har været uendeligt givende. Det har 
givet mig redskaberne til at komme ud med 
mine budskaber både på skrift, men også 
mundtligt. Det har givet mig en følelse af, 
at jeg automatisk ranker mig mere, når jeg 
blander mig i debatten. Men nok mest af alt, 
har jeg fået troen på, at det jeg har at sige 
er af værdi. At der er andre end mig, der har 
det sådan”.

Christina Böttcher Juel, SOSU-assistent

BLIV GRØN 
MENINGSDANNER



Uddannelsen er for dig som:

HVAD DU 
FÅR UD AF 
UDDANNELSEN

• Give dig redskaber til at kommunikere effektivt  
 om klima ud fra dit eget ståsted.

• Træne dig i mundtlige og skriftlige    
 kommunikationsformer.

• Give dig forskningsbaseret viden om klima- og  
 bæredygtighedsudfordringer, som vil styrke en  
 fælles analyse og et fælles sprog.

• Gøre dig skarp i brugen af sociale medier som  
 Facebook og Twitter

• Give dig et stærkt netværk af     
 sparringspartnere og engagerede    
 meningsdannere.

• Styrke dit engagement og troen på forandring  
 gennem masser af debaterfaring.

HVEM KAN 
DELTAGE?

Side 2

Du får inspiration, værktøjer og handlerum 
til at styrke din stemme, og din evne til at 
sætte klima på dagsordenen, både i din egen 
organisation, i den offentlige debat og bredere i 
klimabevægelsen i Danmark. 

Uddannelsen vil:

Du får således redskaber og viden til at træde ud 
af tilskuerrollen og aktivt tage del i debatten om, 
hvordan vi skaber en grøn og retfærdig fremtid 
for alle. 

• Er frivillig eller medarbejder i en grøn    
 organisation, forening, fagforening, NGO eller   
 er en lokal ildsjæl.

• Har lyst til at bringe egne oplevelser og   
 erfaringer i spil.  

Du behøver ikke have erfaringer med at 
debattere, men du skal have erfaringer med 
foreningsarbejde, aktivisme eller andet socialt/
fagligt engagement.

Uddannelsen er gratis.

HVAD FORVENTER 
VI AF DIG?
• Du skal kunne deltage i alle     
   undervisningsgange.

• Du skal kunne bruge i gennemsnit ca. 3 timer   
 om ugen på uddannelsen.

• Du skal være klar til at bruge egne sociale   
 medier til at sprede dit budskab.



DATOER, INDHOLD 
OG FORMAT
Uddannelsen foregår i efteråret 2021 fra d. 9. okt. 
til d. 21. nov. på Østerbro i København. Forløbet 
består af 7 undervisningsgange, som vil være 
fysiske workshops i weekender, suppleret af 
onlinemoduler på hverdage. 

Der vil være en stor vægt på deltagerdialog og 
praksisnære øvelser. 

Weekend 1 (fysisk):  Lør. 9/10 kl. 10-15 og søn. 
10/10 kl. 10-15: Intro til uddannelsens politiske 
tema og historiefortælling.
  
Online session: Tors. 14/10 kl. 16.30-
18.30: Fagligt oplæg v/Anders Blok, lektor i 
Klimasociologi ved Københavns Universitet og 
medforfatter til bogen ”Den bæredygtige stat” 
fra 2020.

Weekend 2 (fysisk): Lør. 30/10 kl. 10-15 og 
søn. 31/10 kl. 10-15: Skriftlig meningsdannelse 
og sociale medier, plus deling af erfaringer fra 
tre af uddannelsens egne deltagere.

Fælles arbejdsdag (online/fysisk er valgfrit): 
Tirs. 9/11 kl 16.30-20.00

SPARRING OG 
COACHING

Side 3

Under uddannelsen vil I få individuel sparring 
og feedback på jeres debatindlæg eller andre 
selvvalgte formidlingsaktiviteter. I vil også få 
en individuel samtale omkring jeres fremtidige 
planer med jeres klimaaktivisme. 

Online session: Mand. d. 15/11 kl. 16.30-18.30: 
Besøg fra meningsdanner og klimaaktivist, 
Esther Kjeldahl, medstifter af Den Grønne 
Studenterbevægelse og forfatter til bogen “Vi er 
sammen om at mærke det” fra 2020.

Weekend 3 (fysisk): Lørdag 20/11 kl. 12-16 og 
søn. 21/11 kl. 10-15: Fælles arbejdsdag, mundtlig 
meningsdannelse og afslutning.



ANSØGNING OG 
FRIST
Du ansøger ved at sende en kort ansøgning 
(maks 1 side) og et kort CV (maks 2 sider) til 
underviser Morten Friis på 
morten@deltagerdanmark.dk.

I din ansøgning skal du besvare følgende 
spørgsmål:
• Hvorfor brænder du for klima? Har du    
 arbejdet med klimasagen før?
• Hvad er din erfaring med socialt eller politisk   
 arbejde? Dette behøver ikke være i forhold til   
 klima.
• Har du skrevet på sociale medier om klima,   
 lavet et debatindlæg eller måske bidraget til et  
 debatmøde? Som nævnt er det ikke et krav, at   
 du har erfaring med dette, men vi vil gerne   
 høre om det, hvis du har.

Ansøgningsfrist: Søndag d. 19 sep. kl 23.59.

Vi optager maks 20-25 deltagere, så det bliver 
muligt at lære hinanden at kende. 

Side 4

UNDERVISERE
• Malte Warburg, DeltagerDanmark
Malte er en erfaren underviser, debattør  
og forfatter. Han var  med under COP-15 i 
Kbh tilbage i 2009, og han har siden lavet 
et utal af meningsdanneruddannelser og 
kampagnekurser, bl.a. i samarbejde med 
Politiken.

• Morten Friis, DeltagerDanmark
Morten har beskæftiget sig med dansk 
klimapolitik siden 2018. Han har bl.a.  været 
engageret i Den Grønne Studenterbevægelse, 
og senest har han siddet to år i sekretariatet 
for Klima- og Omstillingsrådet.

• Maria Gudme, DeltagerDanmark
Maria er en erfaren meningsdanner 
og underviser. Hun har arbejdet med 
meningsdannelse og debat hos både Politiken 
og Tænketanken Cevea. Siden 2017 har 
hun været regionsrådspolitiker i Region 
Hovedstaden og tog i efteråret 2020 initiativ 
til opråbet og bevægelsen mod sexisme 
#EnBlandtOs.

HVEM STÅR 
BAG?
Uddannelsen udbydes af Det Grønne Akademi, 
som er en fælles uddannelsesplatform drevet 
af DeltagerDanmark. Meningsdanner-forløbet 
er en del af klima-initiativet “70i30”, som er 
finansieret og initieret af Velux-fondene. Kurset 
skal bidrage til at opbygge stærke fællesskaber 
og en bred folkelig klimaalliance med grønne 
organisationer, sportsforeninger, spejdere, 
fagbevægelsen, boligbevægelsen og mange 
nationale folkelige aktører. 
Læs mere på www.gørdkgrøn.nu. 

mailto:morten%40deltagerdanmark.dk?subject=
https://deltagerdanmark.dk
https://veluxfoundations.dk/da/fakta-om-70i30
http://www.gørdkgrøn.nu


Side 5

SÅDAN GØR VI – 
PÆDAGOGISKE
METODER
Uddannelsen bygger på historiefortælling som 
grundlæggende kommunikationsredskab. Og så 
benytter vi metoden offentlig aktionslæring.
Det betyder helt simpelt, at vi skal øve os i at 
deltage i den offentlige debat, der hvor det har 
en betydning: nemlig i den offentlige debat.

Forløbet vil veksle mellem praktiske øvelser, 
gruppearbejde og oplæg fra dygtige 
oplægsholdere. Det kræver en indsats fra 
dig i undervisningen, men også mellem 
undervisningsgange, hvor du bl.a. skal 
skrive indlæg, bruge sociale medier og øve 
historiefortælling.

Husk på, at du ikke behøver være 
Danmarksmester i debat eller have tidligere 
medieerfaring for at være med. Det vigtigste er, 
at du har viljen til at gøre en forskel. Og lyst til at 
fortælle nye historier og bidrage med anderledes 
perspektiver. 

HAR DU 
SPØRGSMÅL?
Kontakt underviser Morten Friis på 
morten@deltagerdanmark.dk / 60704636. 

mailto:morten%40deltagerdanmark.dk?subject=

