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På Sankt Annæ Gymnasium arbejder eleverne løbende med FN’s 17 verdensmål. I dag,
torsdag d. 13/12, har alle 2.g-elever arbejdet i forskellige workshops, i forbindelse med
FN’s verdensmål.
I en af de 10 workshops, har en gruppe arbejdet med FN’s 12. verdensmål - “Ansvarligt
forbrug og produktion”. Her har de arbejdet med hvordan man kan få en bæredygtigt
produceret dagens ret i kantinen.

Vi har fået æren af at snakke med med Daniel og Felix, på henholdsvis 18 og 17 år, om hvad
der deres tanker er omkring projektet.

-

Hvad arbejdes der med i workshoppen?

I gruppe 6 arbejder de med kantine-projektet og bæredygtighed. De er midt i en brainstorm
med idéer til deres projekt, om hvordan kantinen evt. kunne forbedres.

-

Hvad er drømmescenariet?

“At eleverne får stor indflydelse på kantinen. De kommer til at få indsigt i deres planlægning,
og en af idéerne er at der måske kunne komme mindre kød. Men det er klart en stor del af
planen” - Især oksekød har daniel et stort problem med. Det er felix enig i.
-

Hvad skal der til for at det kan lykkes?

“Engagement fra begge parter. Udbud og efterspørgsel primært, og at eleverne er villige til
at købe nye tiltag. - At finde en balance mellem profitmaksimeringen og elevernes ønsker.”
-

Hvordan vurderer du mulighederne for at idéen kan lykkes?

Felix mener at det er et tricky spørgsmål. Daniel mener at der er chance for en aftale, og tror
hvis man fortsætter forhandlingerne og uddyber i en brainstorm, kan det lykkedes. - “Hvor
der er vilje er der en vej.”

Drengene synes personligt selv at det er en god workshop, med et godt formål, da det
omhandler hele skolen, og har stor betydning for alle eleverne.

Interview med Neel Seerup Hansen:
I forbindelse med projektet, har gruppen haft besøg af Neel Seerup Hansen, der driver sin
egen økologiske gård “Seerupgaard” på Amager. Her dyrker hun økologiske grøntsager og
producerer egen honning, på det grundlag at informere flere mennesker om hvorfor økologi
er vigtigt for vores og jordens sundhed.

Hvad er drømmescenariet?
-

at rykke og gøre amager til økologisk grønsagsproduktion til København, og sprede
tanker om økologi og lokale fødevarer ud til andre steder i verden.

Hvad skal der til for at det kan lykkes?
-

der skal en masse mennesker, børn, voksne, ældre til, og ud og besøge vores gård, og
smage på produkterne og se hvordan det kan lade sig gøre at man godt kan dyrke gode
varer, økologisk. - at få en masse forbi til vores arrangementer og workshops.

Hvordan vurderer du mulighederne for at idéen kan lykkes?
-

Jeg tror ikke at jeg kan gøre hele verden økolgisk, men jeg tror godt at jeg kan hjlpe
med at skabe og give mere viden om økologi jordbrugsproduktion, så byfolk også har
en forståelse for hvad det kræver at dyrke de her varer og hvad det betyder for vores
sundhed, og jordens sundhed, grundvandet osv at det bliver dyrket på en fornuftig
måde. og jeg er allerede igang med at sprede det lidt ud til kinesiske netværk, jeg ved
ikke hvor mange jeg kan nå ud til, men jeg er i gang.

Resten af dagen byder på underholdning fra nødhjælpsorkesteret, og en fernisering af
elevernes færdige produkter, med varm glögg og æbleskiver.

