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Projektbeskrivelsen er delt op i to dele: 

1) Indsatser, som Furesø Ungeklimaråd har ambitioner om at udføre i 2023. 

2) Indsatser, der anses som anbefalinger, da Furesø Ungeklimaråd i forbindelse med disse indsatser 

er afhængig af et større ressourcebidrag fra forvaltningen. 

 

Hver indsats har en tilhørende beskrivelse, der afdækker de forventede ressourcetræk, både i form af 

økonomi og forvaltningens arbejdsopgaver.  

 

Flere af projektbeskrivelsens indsatser vil muligvis udføres i samarbejde med Furesø Ungepanel.  

 

 

 

INTRODUKTION 
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Deltagelse i Klimafolkemødet 
Furesø Ungeklimaråd vil deltage i Klimafolkemødet. Rådet melder omfanget af sin deltagelse inden 1. 

marts 2023. 

 

Klimakultur i bybilledet 
Furesø Ungeklimaråd vil gerne visualisere og synliggøre Furesøs klimaindsatser i bybilledet. Installationer 

med farverige billeder og fokus på klima skal skabe bevidsthed om klimaindsatserne. Der udarbejdes en 

specifik projektbeskrivelse i første kvartal og installationerne præsenteres på Klimafolkemødet, hvorefter 

de indstilles i bybilledet. Forslag på budget er 200.000 kr., og projektet kræver hjælp fra forvaltningen ift. 

godkendelse af kunstinstallationer.  

 

Klimakommunikation: Ung til ung 
Furesø Ungeklimaråd vil tage initiativ til at fremme klimakommunikation i skolerne og derigennem fremme 

bæredygtighed og klima i undervisningen samt hverdagen på skolerne. Dette skal gøres ved at etablere 

et større netværk med kommunens elevråd, og netværket skal yderligere bruges til at give flere unge mu-

lighed for at få indflydelse på Furesø Ungeklimaråds arbejde. Mere konkret vil rådet arbejde med elevrå-

dene om skolernes deltagelse i “Mit Klimaansvar, Mit Klasselokale” vha. Klimakampens onlineværktøj 

samt arbejde på at udvikle og implementere nye klimaadfærdsværktøjer på skolerne. Dette samarbejde 

skal gerne etableres med skolerne i januar 2023 ved at skabe kontakt til elevrådene på de individuelle 

skoler i kommunen.  

Budget tænkes på omkring 50.000 kr. til at udvikle og implementere nye klimaadfærdsværktøjer, og for-

valtningens faglige anbefalinger, der er udarbejdet baseret på feltstudier i september, til ny og nødvendig 

klimaadfærdsundervisning for unge vil inddrages i processen. 

 

Fremtidens klimaarkitektur 
Furesø Ungeklimaråd vil gerne være workshopledere for LEGO’s klimaworkshops i september-oktober 

2023. Dette vil indebære at instruere klasserne i at skabe en CO2-neutral bygning. Rådet vil være møde-

stærke og engagerede værter.  

Forvaltningens ressourcetræk ville være i form af kommunikation og organisering.  

Furesø Ungeklimaråds indsatser 
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Prioritér cyklisterne! 
Furesø Ungeklimaråd mener, at cykelstier skal prioriteres over vejbaner under vejarbejde. Dette ville be-

tyde, at det skal være lettere at cykle igennem vejarbejde end at køre igennem det. På nuværende tids-

punkt er det lettere at køre igennem det meste vejarbejde i kommunen, og rådet mener, det fra kommu-

nens side ville give god signalværdi, hvis kommunen prioriterer cyklisterne ved vejstrækninger med vejar-

bejde. Samtidig mener rådet, at denne prioritet vil skubbe til at gøre det mere ”sexet” at tage cyklen eller 

toget fremfor at tage bilen.  

Rådet forventer, at forvaltningen hjælper med at frembringe forslaget til politikerne samt viderebringe svar 

fra dem efterfølgende. 

 
Tryghed 
Furesø Ungeklimaråd vil gøre det bedre, nemmere og mere trygt at cykle i skole. Dette vil betyde kommu-

nikation med skoler og daginstitutioner. Hertil inkluderes et møde om trafiksikkerhed med Afdeling for Vej, 

Park og Grøn Omstilling. Der skal i samarbejde med skolerne og deres elevråd udarbejdes en plan, der 

kan indføres i starten af det nye skoleår i august 2023.   

Forvaltningen understøtter indsatsen ved deltagelse i arrangementerne og ved at bidrage med viden. Her-

udover arrangerer forvaltningen kontakt med relevante aktører.  

 
Sexet transport 
Furesø Ungeklimaråd vil have, at indsatser, der har fokus på klimarigtig og bæredygtig transport, frem-

mes. Der skal være yderligere fokus på at gøre det mere attraktivt at cykle i kommunen, bruge offentlig 

transport, elbiler, delecykler, delebiler og andet kombinationstransport. I den forbindelse vil rådet gerne 

lave et grøn-mobilitets-seminar, hvor rådet af forvaltningen får viden om, hvilke muligheder der er for at 

fremme disse typer af transport i kommunen. Dette seminar vil blive afholdt i andet kvartal af det kom-

mende år.  

Forvaltningen understøtter indsatsen ved deltagelse i seminaret og derigennem viderebringe viden. Bud-

get tænkes på omkring 20.000 kr.  

 

Furesø Ungeklimaråds anbefalinger 
til indsatser 
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Ungefællesskaber i klimatilpasningen 
Furesø Ungeklimaråd vil gerne have et seminar, som forvaltningen afholder og/eller bidrager til, om de 

planlagte klimatilpasningsprojekter i Furesø samt viden om nuværende byrum for/mødesteder til unge. 

Rådet vil bruge seminaret som et springbræt til at lave anbefalinger, indsatser og/eller projekter, der – 

som led i klimatilpasningen – skaber attraktive mødesteder for unge. Resultaterne vil fremlægges for Na-

tur og Klima-udvalget.   

Her forventes det, at forvaltningen bidrager med relevant viden og ressourcer.  

 

Lyt til de klimakloge 
Furesø Ungeklimaråd vil vise husstande i Furesø, hvorfor det er billigere og grønnere at installere vedva-

rende energikilder. Dette vil rådet gøre ved at tage kontakt til husstande, der gør brug af for eksempel 

jordvarme eller solceller, og som kan fortælle om, hvor meget de sparer og tjener ved denne løsning. For-

midlingen af dette kunne ske i forbindelse med et foredrag, hvor der for eksempel redegøres for solcelle-

anlæg, og hvor almene borgere, der har lavet en grøn omstilling, som gavner deres hverdag, fortæller om 

deres erfaring. Efterfølgende vil rådet afholde et “Forenden af Vejen”-arrangement, hvor naboerne kan få 

gennemgået egne huse og få viden om, hvordan de bedst kan klimarenovere husstanden.  

Rådets formål ved dette er at lade almene borgere inspirere hinanden og vise, hvorfor det giver mening 

for husholdninger i Furesø at investere i vedvarende energikilder. Indsatsen kan muligvis tænkes sam-

men med Grøn Fællesspisning.  

Forvaltningens træk vil være at hjælpe med at lokalisere de rette personer – både relevante borgere og 

relevante eksperter – for rådet at kontakte samt hjælpe med at facilitere og reklamere for borgersammen-

komster. Udgifter vil være i form af kommunikation, for eksempel via E-boks, bookning af eksperter og 

afholdelse af sammenkomster.  
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