
 
   

 
Spørgsmål om understøttelse af klimaambassadører 

Kære Emil 

På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar 1. – 2. marts 2022 har 
du stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om understøttelse af 
klimaambassadører: 

1. Hvilke igangværende indsatser er der ift. klimaambassadør-

ordningen? 
2. Hvilken historik har ordningen, herunder hvordan ordningen er 

finansieret, hvornår evt. finansiering udløber, og inden for hvilken 

samlet pakke klimaambassadør-ordningen indgår i? 

3. Hvilke forudgående medlemsforslag og notater foreligger om 

emnet? 

4. Hvad indebærer ordningen mere detaljeret i praksis? 

 

 

Besvarelse 

Ad 1 
Der findes på nuværende tidspunkt klimaambassadører på følgende 
skoler: Randersgade Skole, Øster Farimagsgade Skole, Skolen på Islands 
Brygge, Skolen i Sydhavnen, Utterslev Skole, Husum Skole. 
 
Ad2 
Finansiering af klimaambassadøruddannelsen gennem tiden:  
 

• 2009-2015 EU's interreg-programmer som et samarbejde med 

Malmø Stad 

• 2016-2917 Finansieret som en del af budget 2016 under styrkelse af 

naturfaglig undervisning 

• 2018-2022 – finansieret som et fælles budgetønske mellem 

borgmestrene fra BUF og TMF 

• Klimaambassadøruddannelsen er fra budget 2022 finansieret som 

en del af budgetbeslutningen om en inspirerende og varieret skole, 

der udløber med udgangen af 2025  

 
Forvaltningen er i gang med at udarbejde et opdateret budgetnotat, 
som efterspurgt.  
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Ad3 
Her er en liste med de tidligere udarbejdede medlemsforslag og 
notater om klimaambassadøruddannelsen: 

• Budgetønske til budget 2016 fra Børne- og Ungdomsborgmester 

Pia Allerslev (V), som en del af budgetnotat om styrkelse af 

naturfaglig undervisning 

• Budgetønske fra Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev 

(V)og Teknik og Miljøborgmester Morten Kabell (Ø) til budget 

2018 

• Budgetønske fra Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med 

udløb af styrket udskoling til budget 2022 

• Budgetønske fra Mette Annelie Rasmussen (R) til budget 2022 

  
Ad4 
Klimaambassadøruddannelsen er et udskolingsforløb om klima og 
aktivt medborgerskab, hvor elever fra forskellige københavnske 
folkeskoler mødes til syv workshopdage hen over tre måneder. 
Klimaambassadørerne inddrages i hvert forløb i en reel opgave fra en 
udefrakommende aktør, der tager afsæt i virkelighedens 
klimaudfordringer.  
 
Det vurderes, at klimaambassadørernes læringsudbytte er følgende:  
Først og fremmest får en klimaambassadør styrket sin demokratiske 
selvtillid, handlekompetence samt formidlingskompetence. Under 
uddannelsen får eleven redskaber til og erfaring med at gå i dialog om 
idéer og løsningsforslag ift. aktuelle klimaudfordringer i et peer-to-peer 
format fx på skolen, overfor beslutningstagere fx til klimatopmøder og i 
den offentlige debat fx i pressen. Vi ser, at flere klimaambassadører 
engagerer sig i civilsamfundet, i elevråd og i Ungeråd KBH efter endt 
forløb.  
For det andet opnår eleverne stor natur- og samfundsfaglig viden om 
klimaforandringer, bæredygtighed, demokrati og medborgerskab.  
 
Klimaambassadøruddannelsen har et højt fagligt niveau og er med til at 
fastholde talentfulde elever i udskolingen. 
 
Antal klimaambassadører: Der uddannes cirka 50 klimaambassadører 
om året. Siden 2009 er der uddannet cirka 550 klimaambassadører. 
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