Beskrivelser og vurderinger af ansøgninger
For hver ansøgning er der udarbejdet en kort beskrivelse (en side), der efterfølges af en visuelt fremstillet
vurdering (en side). I den visuelle fremstilling opstilles en vurdering af i hvor høj grad, hver ansøgning
imødekommer de seks nedenstående kriterier, og de tildeles fra 0 point (kriteriet imødekommes ikke) til 3
point (kriteriet imødekommes i høj grad) for hvert kriterie. Det giver en samlet score for hvert projekt, der
kan spænde fra 0 til 18 point.

Vurderingskriterier

Visuel fremstilling af point
Kriteriet imødekommes ikke

Kriteriet imødekommes i lille grad

Bæredygtighed – i hvor høj grad bidrager projektet til bæredygtig
udvikling i Aabenraa Kommune og på hvor mange dimensioner
Nytænkende – i hvor høj grad er projektet nytænkende og potentielt
til inspiration for andre som modelprojekt

Lokal værdi og synlighed – i hvor høj grad giver projektet værdi i
lokalområdet, hvor synligt er det, og hvor mange kommer det til
gode

Kriteriet imødekommes i nogen grad

Realiserbarhed og lovlighed – i hvor høj grad vurderes projektet
umiddelbart realiserbart og er der lovmæssige forhold, der påvirker
mulighed for gennemførelse af projektet eller tildeling af midler
Planer og visioner – i hvor høj grad passer projektet ind i
eksisterende planer og visioner, herunder udviklings- og lokalplaner
og relevante strategier
Økonomi – i hvor høj grad er projektet afhængig af støtte fra
bæredygtighedspuljen, og i hvor høj grad har ansøger selv skaffet
medfinansiering, vil skaffe medfinansiering eller søger udvalget om
medfinansiering

Kriteriet imødekommes i høj grad

Kollund Skole og Børnehus Støtteforening: Den bæredygtige legeplads
Støtteforeningen for Kollund Skole og Børnehus ansøger Bæredygtighedspuljen om 400.000 kr. til en bæredygtig legeplads. Visionen er at skabe et
bæredygtigt område for børnene, der fremmer bevægelse, leg og læring, samt sansen for naturen. Projektet har potentiale som modelprojekt til
inspiration for andre i og uden for kommunen.

Vurdering
Skaber et attraktivt uderum og indeholder en række elementer, der bidrager til
bæredygtig udvikling samt potentiale som modelprojekt
Indeholder en række elementer, der i høj grad er nytænkende ved at indtænke
plads til dyrelivet i fremtidens legeplads
Solid lokal forankring og opbakning samt potentiale for at blive til gavn for
mange og for høj grad af lokal synlighed, hvis projektet bliver modelprojekt
Realiserbart inden for potentielt længere tidshorisont pga.
behovet for fondsmidler mm.
God sammenhæng med strategiske mål for skoleområdets
arbejde med bæredygtig udvikling
Det vurderes, at der er behov for støtte fra Bæredygtighedspuljen. Ansøger søger om
medfinansiering fra private fonde, lokale virksomheder og foreninger til projektet for
1.100.000 kr.
Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt, idet der indbygges en
formidlingsforpligtelse

Samlet score
14

Kollund Skole og Børnehus Støtteforening: Den bæredygtige legeplads
Opsummering af ansøgning
Støtteforeningen for Kollund Skole og Børnehus ansøger Bæredygtighedspuljen om 400.000 kr. til en bæredygtig legeplads. Støtteforeningen anfører i
ansøgningen, at børnene i Kollund Skole og Børnehus ikke længere har en legeplads, da de fleste legeredskaber på den nuværende, offentlig tilgængelige
legeplads er lukkede grundet sikkerhedsmangler.
Det er Støtteforeningens vision at skabe et bæredygtigt område for børnene, der fremmer bevægelse, leg og læring, samt sansen for naturen. Dette sker i
forlængelse af skolens tiltag såsom naturlæringsområdet, skolekøkkenhave, bevægelsescertificering, økologisk frugtordning og verdensmålene som del af
skolens læreplan. Med den bæredygtige legeplads er der også ønske om at vise børnene, at en udvikling ikke længere kan ignorere bæredygtighed - hvor
der skabes noget nyt, skal dette være til gavn for alle og med længst mulig effekt. Dette gøres ved at anvende bæredygtige materialer og holde
naturområderne og legepladsen åben for hele samfundet. Legepladsen vil også kunne bruges til udeundervisning.
Støtteforeningen vil med den bæredygtige legeplads også formidle til børnene, at når man tager et naturområde i brug til leg, kan man etablere det
ansvarligt. Således at det kan være til gavn både for mennesker og dyre- og plantelivet ved at integrere grønområderne med forskellige planter og
insekthoteller. Der stilles krav om, at ressourcerne skal opfylde krav til ansvarlig forbrug og produktion. Der vedlægges en uddybende projektbeskrivelse.
Kollund skole og Børnehus Støtteforening er i gang med at samle midler ind til den bæredygtige legeplads, der planlægges etableret i projektet fra den 1.
juni – 1. december 2021. Projektet synliggøres på en hjemmeside samt på de sociale medier. Kollund skole afholder alle udgifter til service, vedligeholdelse
og løbende opdatering fremadrettet.
Projektet understøtter verdensmål: 4, 11, 12 og 15 og lever op til følgende puljekriterier:

• Læring og kompetencer
• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling
• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet
Ansøger søger om medfinansiering fra private fonde, lokale virksomheder og foreninger til projektet for 1.100.000 kr.

Kelstrup Naturskole: Vandbane på Kelstrup Naturskole
Kelstrup Naturskole ansøger Bæredygtighedspuljen om 60.000 kr. til etablering af en permanent vandbane på Kelstrup Naturskole. Vandbanen skal
understøtte formidlingen af by- og landområder til alle kommunale folkeskoler i Aabenraa kommune.

Vurdering
Potentiale til at bidrage til bæredygtig udvikling gennem målrettede
undervisningsforløb

I nogen grad nytænkende og til inspiration for andre
Vurderes at kunne komme mange mennesker til gode

Vurderes at være realiserbart inden for kort tidshorisont
God sammenhæng med strategiske mål for skoleområdets
arbejde med bæredygtig udvikling

Det vurderes, at der er behov for støtte fra Bæredygtighedspuljen. Ansøger
medfinansierer projektet med 20.000 kr.

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt

Samlet score
17

Kelstrup Naturskole: Vandbane på Kelstrup Naturskole
Opsummering af ansøgning
Kelstrup Naturskole ansøger Bæredygtighedspuljen om 60.000 kr. til etablering af en permanent vandbane på Kelstrup Naturskole. Vandbanen skal
understøtte formidlingen af by- og landområder til alle kommunale folkeskoler i Aabenraa kommune.
Vandbanen kan bruges til undervisningsforløb inden for ”Vand som Leg og Læring”, der skal kombinere leg og læring med hands on baseret aktiviteter.
Vandbanen vil f.eks. kunne medvirke til at underbygge elevernes forståelse omkring vandets vej, og hvordan en given genstand flyttes via vandets kraft
igennem vandbanen. Vandbanen vil samtidig kunne bruges til undervisningsforløb inden for ”Klimatilpasning af byer og landområder”, hvor elever arbejder
med konkrete løsningsforslag og afprøver deres ideer og tanker omkring mulighederne og udfordringerne med vand i by og landområder.

Vandbanen kan benyttes alle klassetrin i folkeskolen. Når skolerne og institutioner ikke benytter vandbanen i weekenden, har lokale familier mulighed for at
lege og lære omkring vandet. Vandbanen udføres i bæredygtig træ, som falder naturligt ind i omgivelserne.
Projektet gennemføres af Kelstrup Naturskole i samarbejde med MB Sport & Event Aps, som står for selve opførslen af banen. Vandbanen udbydes som
undervisningsforløb til skolerne i Aabenraa Kommune. Vandbanen vil indgå, som en del af driften på naturskolen. Derfor vil naturskolen i fremtiden afholde
omkostninger til den videre drift og vedligehold af banen, når projektperioden udløber primo april 2021.
Projektet understøtter verdensmål: 6, 7, 9, 14 og 15 og lever op til følgende puljekriterier:
• Læring og kompetencer
• Klimasikring

Ansøger medfinansierer projektet med 20.000 kr.

