
 

 
 

 
   

 
Børne- og Ungdomsforvaltningens bidrag til 
opfølgning på Københavns Kommunes handlingsplan 
for FN’s Verdensmål 2022 
 

Med dette notat orienteres Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) om 

Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF) opdaterede bidrag til 

opfølgning på Københavns Kommunes handlingsplan for FN’s 
Verdensmål 2022. 

 

I april  blev BUU præsenteret for BUF’s bidrag til opfølgning på 
Københavns Kommunes handlingsplan for FN’s verdensmål. 
Handlingsplanen skulle godkendes af Økonomiudvalget (ØU) i juni 

2022 og Borgerrepræsentationen (BR) i august 2022.  

 

I maj 2022 kom der en melding fra Økonomiforvaltningen om at 

udskyde processen for opfølgningen: 

 

”På grund af ekstraordinær travlhed her i kontoret ifm. Tour de France 

er det blevet besluttet, at vi udskyder opfølgningen på 

handlingsplanen for Verdensmålene til efteråret. Vi forventer at der vil 

kunne forelægges for BR 1. december. ” 
  

BUU modtager derfor en opdateret version af forvaltningens bidrag til 

opfølgningen. 

 

Baggrund 

BR besluttede med vedtagelsen af Københavns Kommunes 

handlingsplan for FN’s verdensmål i 7, at der skal udarbejdes en 

opfølgning på handlingsplanen hvert andet år. Sidst var i 2020. 

Behandlingen i BR kan læses her 

 

Videre proces 

Opfølgningen for 2022 er nu planlagt til ØU den 22. november og BR 

den 1. december 2022. 
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Opfølg i g på KK’s ha dli gspla  for FN’s Verde s ål 2022 - BUF 

Status på BUU Strategi  

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) vedtog i juni 2022 strategien for børn og unge i København ’Vores ør  – 

Københavns fremtid’. Ligesom BUU's strategi fra sidste periode udgør denne strategi en fokuseret ramme for 

prioriteringer på børne- og ungeområdet de kommende år. Strategien spiller fint sammen med de fire verdensmål, der 

blev sat fokus på ved opfølg i ge  på KK’s ha dli gspla  i , hvor der er arbejdet med børn og unges trivsel - at de 

skal opleve samhørighed i deres dagtilbud, skole eller ungdomsklub samt fokus på det faglige niveau med blik for 

læring og undervisning i samfundsrelevante emner som bæredygtighed, affaldssortering, indeklima, energi mv. 

Med strategien og forankringen af verdensmålene er der også mere fokus på at være nysgerrige på den 

dannelsesrejse og læring, Københavns børn og unge er på. Samtidig er der fokus på inddragelse med relevante aktører 

i forvaltningens arbejde og dialog om, hvad vi vil fastholde, og hvad vi vil forandre. Det gælder ikke mindst inddragelse 

af aktører som børn og unge, forældre, skolebestyrelser, faglige organisationer mv. Fx i forbindelse med etablering af 

ungeråd i alle byens nyetablerede UngeVærk (tidligere Ungdomsklubber), som bl.a. skal skabe demokrati, dannelse og 

medindflydelse blandt byens unge. 

Gennemsnittet af de faglige resultater i folkeskolen har gennem en årrække været stigende i København, og med 

strategien har udvalget understreget, at alle børn skal opleve et fagligt løft. Det kræver, at de mødes af dygtige, 

professionelle og engagerede voksne. Derfor er det samtidig prioriteret højt at uddanne og fastholde flere lærere og 

pædagoger de kommende år og herigennem også fokus på kvalitetsuddannelse for Københavns børn og unge. 

Verdensmål: 3 - Sundhed og Trivsel, 4 - Kvalitetsuddannelse, 10 – Mindre ulighed og 11 - Bæredygtige byer og 

lokalsamfund. 

 

Udvalgte tiltag som opfølgning på verdensmålene 

 

Tiltag 1: 

Taskforcen for en grøn folkeskole  

Hvert 10. danske barn vokser op i Københavns Kommune, og på opfordring af Ungeråd KBH har 

Borgerrepræsentationen i budget 22 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for en grøn folkeskole. 

Handleplanen skal sikre, at klima og miljø tænkes ind i alle dele af elevernes læringsmæssige og fysiske rammer i 

endnu højere grad end i dag. København skal være en grøn storby og det stiller krav til vores måde at tænke folkeskole 

på.  

 

Derfor er der i 2022 nedsat en bredt sammensat taskforce bestående af praktikere, forskere, erhvervsliv, elever og 

grønne organisationen, som skal give anbefalinger til handleplanen. I handleplanen finder skolerne inspiration til, 

hvordan børn og unge bliver i stand til at skabe forandringer i forhold til klimaudfordringerne, bliver i stand til at 

handle ressourcebevidst og får viden og tilknytning til naturen. Der er med Budget 2023 afsat 1 mio. til det det videre 

arbejde.  

Verdensmål: 4 - kvalitetsuddannelse, 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13 – Klimaindsats 

 

Tiltag 2: 

Reduktion af madspild 



Københavns Kommune har målt og estimeret madspildet fra alle kommunens køkkener. Rapporten viser, at der 

fortsat er behov for at reducere madspild. Madspild er et indsatsområde i Københavns Kommunes Mad- og 

Måltidsstrategi, som Borgerrepræsentationen vedtog i 2019. Strategien siger: ”Kø e hav s Ko u e skal redu ere sit 
adspild i ko u e s køkke er og i stitutio er”. Ved at reducere madspild spares CO2-udledning. BUU har 

størstedelen af madspildet i kommunen, da forvaltningen producerer mad til flest borgere (i både daginstitutioner, 

fritidsinstitutioner og skoler).  

Det er målet, at Borgerrepræsentationen i 2022 får vedtaget et konkret reduktionsmål for madspild på 50 % i 2030 og 

at de første 15 % skal være opnået i 2025. Herefter forventes der at blive udarbejdet forvaltningsspecifikke 

handlingsplaner for at nå målet og der vil årligt blive fulgt op på målet. Fra 2022 vil der hvert år blive registreret, hvor 

meget madaffald der afhentes fra 37 % af daginstitutionerne og 77% af skolerne i Børne- og Ungdomsforvaltningen.  

I 2021 indgik Københavns kommune en fødevareaftale med Hørkram. Fødevareaftalen har blandt andet taget 

udga gspu kt i FN’s 7 verde s ål, hvilket specifikt er indarbejdet i kravspecifikationerne. Københavns Kommune 

stillede bl.a. krav til, at der kunne købes mere forskelligartet og sæsonorienteret. Diversiteten spiller ind på mad og 

åltidsstrategie  og FN’s verde s ål , ,  og 5. Helt ko kret arbejder BUF i fællesskab med Hørkram om data, 

som viser, hvilke sorter kommunen køber i løbet af året og hvor meget. 

Verdensmål: 2 – Stop sult, 3 - Sundhed og Trivsel, 4 - Kvalitetsuddannelse og 12 – Ansvarligt forbrug og produktion, 15 

– Livet på Land 

 

Tiltag 3: 

Bedre seksualundervisning  

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede i 2021 en indstilling på opfordring af Ungeråd Kbh. om at styrke 

seksualundervisningen i folkeskolen – herunder fokus på identitet og grænser og dermed gøre undervisningen mere 

tidssvarende. Ved budget 2022 blev der givet midler til bedre seksualundervisning, som skal gå til 

kompetenceudvikling af personale samt udvikling af eksterne tilbud, skolerne kan gøre brug af.  

I april 2022 besluttede Borgerrepræsentationen nedsættelsen af en arbejdsgruppe, som skal bidrage til en strategi for 

inkluderende undervisning i seksuel sundhed og mental trivsel på de københavnske folkeskoler. 

Til arbejdsgruppen inviteres bl.a. Ungeråd KBH, Københavns Fælleselvråd, sundhedsplejen, Københavns lærerforening, 

Sex & Samfund, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flere, der kan afklare behov og bidrage til strategiarbejdet. 

Dernæst kan relevante aktører inddrages, så der skabes en dialog med potentielle eksisterende eller nye leverandører. 

Verdensmål: 3 – Sundhed og Trivsel og 4 – Kvalitetsuddannelse  
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