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Verktygslåda inom Hållbar utveckling för lärare, ett exempel från Sahlgrenska akademin vid
Göteborgs universitet, Barbro Robertsson.
Barbro berättade om det bakomliggande arbetet och lite om verktygslådan som kommer.
PPT finns på sidan http://www.hu2.se/20130516/HU2_SA_maj_2013.pdf
Barbro talade också om att KTH redan släppt en pilotversion av sin Verktygslåda inom lärande för
hållbar utveckling, http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbarutveckling/verktygslada/outcomes/verktygsladan-larande-for-hallbar-utveckling-1.384179
Diplomering av kurser med innehåll av hållbar utveckling, Högskolan i Borås, Petter Dessne. Petter
berättade om grundvalen för bedömningen och att det under 2013 nominerats 6 kurser varav 3 blev
diplomerade.
PPT finns på sidan http://www.hu2.se/20130516/HU_utb_HB.pdf
Petter ville också informera om följande konferenser:
 OTEC Africa Conference 2013, http://www.otecafrica.org/conference/
 Library (r)evolution: Promoting sustainable information , http://bobcatsss2014.hb.se/
Rapport från SWEDESD, Frans Langlet
Frans informerade om att Högskolan på Gotland från 1 juli blir en del av Uppsala universitet. The
Swedish International Centre of Education for Sustainable Development, SWEDESD, kommer då att
bli ett centrum vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper, men blir kvar i Visby. Man kommer även
att samverka med Uppsala Centre for Sustainable Development , http://www.csduppsala.uu.se/.
Frans informerade om den rapport som finns från internationella mötet, UNFOLDING THE POWER OF
ESD - Lessons learned and ways forward,
http://www.swedesd.se/images/stories/PDF/The%20Power%20of%20ESD/Unfolding_the_Power_of
_ESD_Lessons_Learned_and_Ways_Forward.pdf
Man kan prenumerera på SWEDESD Nyhetsbrev på hemsidan, http://www.swedesd.se/aboutus/swedesd
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har tagit fram ett förslag för hur man skall integrera
hållbar utveckling, ”Att förvalta ansvaret att utbilda nästa generations Handelshögskolestudenter”.
Förslaget har varit på remiss och skall nu bearbetas för att bli ett styrdokument. Remissupplagan
finns på sidan http://www.hu2.se/20130516/Handels_HU_grundutb_2013.pdf
En redovisning av detta projekt hölls även under ett ESD-seminarium den 18 maj på GU. Det finns en
inspelning av detta på sidorna
 Del 1: http://sns-lyk-1.it.gu.se/p.jsp?i=13, Sven Engström och Olof Johansson Stenman. Vi
missade lite i starten så vi kommer in en bit fram i Sven Engströms dragning. Olof Johansson
Stenman kom lite sent så vi hann inte få över hans PPT på inspelningsdatorn. Tog ett tag
innan vi riktade om kameran... Men vi lär oss så småningom.
 Del 2: http://sns-lyk-1.it.gu.se/p.jsp?i=12, Barbro Robertsson och Anna Nyström Claesson
 PPT och dokument hittar du på sidan:
https://chalmersuniversity.box.com/s/08yibmo8mcvxn1fpd4vg

Avslag på projektet ”Learning to Sustain, L2S” från Nordforsk. Söktes från ett antal aktörer i HU2
nätverket. Hur går vi vidare? Johan Boman fanns inte med så vi får göra ett separat utskick om detta.
Projektet Education for Sustainable Development in Academia in the Nordic Countries, ESDAN, är
avslutat. Diskussion hur vi går vidare och hur HU2 medlemmar kan involveras, ytterligar information
om detta kommer från Ulf Andersson.
Det finns nu tre RCE, Regional Centre of Expertice on Educatuion for Sustainable development, i
Sverige
 RCE Skåne, http://www.rceskane.se/
 RCE West Sweden, http://www.rcewest.se/
 RCE North Sweden, hemsida saknas i dagsläget
Uppsala har också sökt, men de har fått kompletteringar att göra innan de kan bli godkända.
Samtliga RCE samt information om vad det innebär finns på sidan
https://www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=1849&ddlID=183
World Environmental Education Congress, WEEC
WEEC2015 kommer att ges i Göteborg år 2015. Man räknar med 1000-1500 delegater från hela
världen. Utbildning för miljö och hållbar utveckling inom förskola, skola, högskola till livslångt
lärande. Årets konferens WEEC2013, http://www.weec2013.org/en/, går i Marrakesh.
Nästa möte i HU2
Nästa möte i HU2 blir som planerat ett fysiskt möte på Högskolan i Kristianstad, 24 oktober 2013.
Högskolan i Borås har anmält intresse att vara värd för ett fysiskt möte under våren 2014.
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