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Jeres VILDE projektside: (ctrl+klik på de markerede links)
https://www.vejle.dk/vildevejle + https://www.facebook.com/groups/vildevejle/
Kampagnesitet VILDE VEJLE består af både en webside og en facebookside, der
understøtter fællesskabet, hvor vi sammen laver både mere og bedre vild natur.
VILDE VEJLE tager sit solide afsæt i vores ambitiøse og politisk vedtagne biodiversitetsplan.
Websiden rummer både hjælp til private biodiversitets-tiltag samt formidler kommunens
mange aktuelle biodiversitetsprojekter, hvoraf vi har valgt at indstille projektet:
Finaleprojektets titel/overskrift:

VILDE VEJLE - BIODIVERSITET I BØRNEHØJDE

Kriblekrablebørn ved Højen Bæk og Kogræsserbørn ved en af vores 35 kogræsserlaug.

Kort beskrivelse af projektet:
Formål:
Vejle Kommune ønsker at øge biodiversiteten på alle skoler og institutioners udeområder.
Det er nemlig dokumenteret, at en indsats i selv små, grønne områder kan gøre en kæmpe
forskel for biodiversiteten i byerne.
Samtidig – og måske allervigtigst – vil vi fremme børn og unges bevidsthed og
handlekompetence i relation til at skabe både mere og bedre, vild natur under den grønne
omstilling.
Ved at institutioner og skoler bliver eksemplariske cases, støttes børn og unge i rollen som
ambassadører for biodiversiteten. De kan være med til at gøre en aktiv forskel i mange,
mange år fremad og samtidig aktuelt inspirere deres forældre og bedsteforældre derhjemme
til at forstå nødvendigheden i forandringen.
Målgruppe:

Projektet retter sig mod vores mange tusinde børn og unge samt lærere og personale på
Vejle Kommunes godt 80 daginstitutioner og skoler.
(Der er godt 11.000 skolebørn og 6.700 børn i institutioner i Vejle Kommune. Dertil kommer omkring 2.000 lærere, pædagoger og øvrigt personale.)

Indsatser:
 I alle institutioner og skolers handleplaner beskrives lokale indsatser vedrørende
etablering af biodiversitetsområder såvel som visioner for brug og integration heraf i
læringsforløb.
 Børn og unge deltager i etablering og drift af institutionens og skolens
biodiversitetshaver og opnår gennem læring i praksis handlekompetence og øget
indsigt i biodiversitet, herunder kendskab til egnskarakteristiske samt generelt truede
plante- og dyrearter.
 Biodiversitetshaverne tænkes ind i det pædagogiske læringsmiljø, og indgår som
læringsrum og i læringsforløb på tværs af fag og faglige kontekster.
 Børn & Unge etablerer samarbejde med Teknik & Miljø samt andre relevante parter
med henblik på videndeling, faglig sparring og understøttelse af konkrete initiativer.
 Institutioner og skolers tekniske servicepersonale erhverver kompetencer i forhold til
etablering og drift af biodiversitetshaverne.
Supplerende tiltag:
Det er for omfattende at liste alle de mange, fine indsatser, som de godt 80 skoler og
institutioner bærer ud i livet, men her et vue over supplerende tiltag, som ligger i VILDE
VEJLE kampagnen:
 VILDE VEJLE skilte: ’HER GIVER VI PLADS TIL NATUREN’ leveres til alle skoler
og institutioner.
 Biodiversitetskonference: Stor VILDE VEJLE biodiversitets-konference for lærere og
personaler.
 Online ressourcebank med undervisningsmaterialer, der superviseres af
kommunens naturvejledere.
 ’Udeskoler’ med naturformidling ved alle kommunens skovhytter. Vi vil, at vores børn
og unge også skal lære mere om biodiversitet, arter og naturen - derude.
 Kommunens naturvejledere, naturfagskonsulent og biologer kan stilles til rådighed
som konsulenter og sikrer kvalitet i alle de respektive handleplaner og lokale
initiativer på skoler og institutioner.
 Dertil kommer masser af andre tilbud til skolerne som eksempelvis ’naturen og os’
samt ’biodiversitet på min skole’.

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE
I VILDE VEJLE sår vi lige nu tusindvis af ’biodiversitetsfrø’ ud i de kommende generationer.
Det er nemlig børnene, der skal spire og skabe vores fremtid. Så med en storstilet indsats,
der er rettet mod alle børn og unge i Vejle Kommune, tror vi på en vedvarende forandring
mod et vildere Danmark. Det er nemlig også en indsats, der er politisk vedtaget og forankret
i både vores biodiversitetsplan og vores klimahandlingsplan, der rækker frem til 2050.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende
At alle skoler og institutioner i kommunen forpligtes til at øge biodiversiteten på deres
matrikel, er nyt i danmarkshistorien. Her kan man i den grad tale om, at mange bække
små gør en stor å. Vi har taget dannelsesaspektet omkring biodiversitet og bredt det ud
til alle børn og unge, så de lærer at passe på de danske arter og skabe gode levevilkår
for andre væsener - i mange, mange år frem.



Engagerende

Der findes ikke større fællesskaber i byer og små samfund end skolerne og
institutionerne. Her mødes næsten alle – både unge og gamle – ikke kun i skoletiden
men også i fritiden, hvor arealerne anvendes som rekreative områder. Vi får engageret
både børn, unge og deres relationer i udviklingen af både mere natur og mere
mangfoldig natur i Vejle Kommune.
Og til alle dem der er blevet for gamle til at gå i folkeskole, kan man altid gå ind på
VEJLE VEJLE og finde masser af andre, engagerende biodiversitetsfællesskaber –
blandt andet: 35 kogræsserlaug, høsletlaug, Rerooting Plantefællesskabet,
naturvejlederture, skovhaver, Gardeniser Netværket, Sommerfuglebevægelsen, Vilde
Rødder og mange flere.


Vedvarende
Projektet er en del af Vejle Kommunes biodiversitetsplan og klimahandlingsplan, der
rækker helt frem til 2050. Der er krav om en tovholder på alle institutioner, skoler og
afdelinger i Børne- og Ungeforvaltningen, og arbejdet med biodiversitet, klima og
bæredygtighed skal også skrives ind i handleplaner for hver enkelt skole og
dagsinstitution.
MEST AF ALT skrives det ind i de kommende generationers forståelse af vigtigheden i
at passe på og udvikle vores natur og biodiversitet i mange, mange år frem.



Stort
Arealmæssigt har det ikke været muligt for os pt at udregne det samlede areal for alle
godt 80 skoler og institutioner i Vejle Kommune, men der er tale om et betydeligt areal.
Projektet er også stort målt på en anden skala – nemlig i forhold til de mange tusinde
børn, vi når ud til.
Biodiversiteten har brug for plads. To kæmpestore, aktuelle biodiversitetsprojekter i Vejle
Kommune med et stort fodaftryk er beskrevet på vores hjemmeside; Vildere Haraldskær
og Sund Vejle Fjord.



Intelligent
Vi skaber en vedvarende forståelse for vigtigheden af en rig og mangfoldig natur
sammen med de kommende generationer, der for alvor kommer til at mærke
konsekvenserne af biodiversitetskrisen. Og ikke mindst at de direkte kan mærke, de er
med til at gøre en forskel med konkrete indsatser. Indirekte påvirker vi deres forældre,
som ofte gerne vil gøre en forskel, men som måske endnu ikke helt ved hvordan.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?
Samarbejdet mellem en række forvaltninger internt i Vejle Kommune giver en større kvalitet
og rækkevidde i arbejdet med biodiversitet. Synergi og koordination mellem vores forskellige
kompetencer; lige fra driften af vores vejrabatter og læringssystemer i folkeskolerne til
arkitekternes design af nye bydele og biologernes forvaltning af naturarealerne, vil vi
sammen tilgå udfordringen med tabet af den biologiske mangfoldighed på tværs af alle de
klassiske fagskel og siloer i en stor kommunal forvaltning.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Det bedste råd faldt på vores store biodiversitetskonference, hvor oplægsholder Katrine
Turner sagde:
”Naturen kan selv – den skal ikke have hjælp, hvis det ikke er nødvendigt. Så vær
tålmodig!”

Her giver vi plads til naturen. Alle godt 80 skoler og institutioner i Vejle Kommune har fået
store skilte til deres udenomsarealer.

Webside for VILDE VEJLE. Her er masser af inspiration samt indblik i Vejle Kommunes
mange biodiveristetsprojekter.
(se https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/miljoe-og-naturpleje/vilde-vejle/)

VILDE VEJLE facebookgruppe er en gruppe FOR ALLE med interesse i biodiversitet og vild
natur i vores område. Her deler vi billeder, oplevelser og indsatser omkring biodiversiteten i
hele Vejle Kommune. (https://www.facebook.com/groups/vildevejle/about)

