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Kære deltagere i Børnenes Udstilling 2022
Børnenes Udstilling er en årligt tilbagevendende begivenhed på Museum 
Frello og Varde Bibliotek. Udstillingen er først og fremmest børnenes og de 
unges, og kan og bør være et talerør til offentligheden, hvor andre kan få 
mulighed for at opleve, hvordan børn og unge forstår og udtrykker sig selv 
og omverdenen gennem kunst. Derfor er det altid med største fornøjelse, 
når vi kan åbne en udstilling med værker lavet af børn og unge i alle ald-
re, lige fra dagpleje til og med efterskoler. Det giver nemlig udstillingen et 
bredt og alsidigt fortolkningsbillede.

I 2015 blev verdens ledere enige om 17 mål, som skal være opfyldt i 2030. 
Det er ikke kun en fælles vision for hele verden. Det er også etableringen 
af en række rettigheder, som verdens ledere har forpligtet sig til, og som 
alle verdens borgere dermed kan holde dem op på. 

Målene har stor betydning for velfærd og fremgang over hele kloden, også 
i Danmark. Verdensmålene har betydning for den måde, verden udvikler 
sig på – den verden, der er fremtiden for danske børn og unge.

Årets tema er ’Verden er vores’ med henvisning til de 17 verdensmål. Vi 
glæder os meget til at se, hvad I finder på denne gang. Temaet kan gribes 
an på uendeligt mange måder og som altid er der masser af inspiration at 
hente på film, i litteraturen og i andre kulturelle oplevelser. Her er både bib-
lioteket og museet et sandt slaraffenland for store og små, hvor I kan finde 
stribevis af billeder, genstande og fortællinger, der sætter fantasien i sving.

De fleste børn har stor gavn af at udforske og arbejde med opgaver i 
fællesskab og se deres ideer bliver omsat til konkrete materialer og finde 
form. Processen er sjov og udviklende at være i, især når alle sanser brin-
ges i spil.

I dette katalog kan I finde forslag til materialer, der på den ene eller an-
den måde berører temaet ’Verden er vores’ med henvisning til de 17 ver-
densmål - og husk at børnenes eksperimenter er mindst lige så vigtige som 
de færdige værker.

Tilbage er der kun at sige: Rigtig god fornøjelse med arbejdet!

De bedste hilsener fra

Trine / Varde Museerne

Susie / Varde Bibliotek

Museum Frello



Deltagelse i Børnenes Udstilling 2022
Tilmelding: 1. oktober 2021. Foretages pr. mail til:

tjh@vardemuseerne.dk
InspirationsworkshopTorsdag d. 4. november kl. 15.00-17.00 afholder vi en 

inspirationsworkshop med underviser og kunstner 

Birgitte Lund Jensen. Hun vil fortælle om, hvordan man 

kan arbejde med kunst og genbrugsmaterialer sammen 

med børn/unge. Nærmere info kommer senere.
Aflevering af værker på Museum Frello mandag d. 17. 

og tirsdag d. 18. januar 2022. Begge dage 10-16.
Børnefest (åbning af udstillingen) torsdag d. 27. januar.

Fernisering (for alle) torsdag d. 27. januar kl. 17.00
Udstillingen er åben i perioden 28. januar-13. marts

Afhentning af værker mandag d. 14. marts på enten 

Museum Frello kl. 10-16 eller på Varde Bibliotek kl. 10-18.

Kontakt
Hvis I har spørgsmål til Børnenes Udstilling, er I velkomne til 

at kontakte Trine fra museet: tjh@vardemuseerne.dk

Datoer og deadlines:

mailto:tjh%40vardemuseerne.dk?subject=B%C3%B8rnenes%20Udstilling%202022
mailto:tjh%40vardemuseerne.dk?subject=B%C3%B8rnenes%20Udstilling%202022


Kom forbi eller skriv til os, hvis I er interesseret 
i at benytte nogle af vores tilbud i forbindelse 
med Børnenes Udstilling 2022. Børneafdelin-
gen kan altid kontaktes pr. mail: 
boern@vardebib.dk. 
Bibliotekets tovholder på BU22 er Susie, som I 
gerne må kontakte på: skil@vardebib.dk.

BRUG
BIBLIOTEKET!

Lokaler: 
I kan låne lokaler på biblioteket og arbejde 
med jeres kunstprojekt her.

• I børneafdelingen er der mulighed for at boo-
ke lysbordet, kreazonen, aktivitetslokalet og un-
dervisningslokalet, og i voksen afdelingen kan I 
låne værkstedet, hvor der bl.a. er to symaskiner 
og en folieskærer. Vi har også en stor teater-
skærm og en gammel overhead projektor, der 
kan anvendes, hvis I fx kunne tænke jer at lave 
teater og film. 

• Lokalerne kan også reserveres til madpakke-
spisning.

Filmhulen: 
I kan reservere filmhulen og se en film, der 
behandler temaet. Har vi ikke den film, som I 
gerne vil se, så kan vi måske skaffe den, hvis I 
spørger os i god tid. Vi kan også hjælpe jer med 
at finde en passende film.

Litteratur:
Vi hjælper jer gerne med at søge og finde littera-
tur til temaet. På de følgende sider har vi givet for-
slag til spændende læsning, men I er også meget 
velkomne til at sende os en mail eller komme ind 
på biblioteket med jeres forespørgsler.

I er velkomne til at komme ind på Varde bibli-
otek og se på de nye fisk i akvariet og så kan 
vi finde nogle billedbøger om emnet, som I kan 
tage med hjem. Højtlæsning giver gerne an-
ledning til gode snakke og ideer. I forhold til de 
yngste deltagere kunne I fx tage afsæt i ver-
densmål nr.14: Livet i havet. Sammen tager I på 
opdagelsesrejse og lander måske et helt andet 
sted end først planlagt.

mailto:boern%40vardebib.dk?subject=
mailto:skil@vardebib.dk


Litteratur for dagplejebørn

og vuggestuebørn

Peter Pedal planter et træ Af Margret Rey, 
H.A. Rey (2010)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A28234430

Det store ocean Af Katrin Wiehle (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48741215

Vores store, farverige verden 
Af Constanze von Kitzing (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38323237

Stop! Monstre! Af Mark Janssen (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47468825

Lille Mus rydder op Af Rina Dahlerup (2014)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51136632

Mimbo Jimbo finder en ven 
Af Jakob Martin Strid (2016)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52433525

Anna i køkkenhaven Af Kathleen Amant (2011)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A28936842

Lille Ælling Af Britta Teckentrup (2018)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A55132143

Ida og sandenglen Af Inger Tobiasen (2014)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51462947

Sille er sulten Af Annika Thore, 
Maria Nilsson Thore (2014)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A50967441

Lille mave Af Emma Adbåge (2015)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51823648

Her i naturen: en billedordbog: en fortælling om 
naturen Af Bärbel Oftring, Anne Ebert (2018)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A45965066

100 første ting at forstå (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48508561

Min verden: et barns hverdag 
Af Janne Folden von Domarus (2007)
https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A26848466

Velkommen Af Barroux (f. 1965-08-28) (2016)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52786479

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A28234430
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48741215
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38323237
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47468825
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51136632
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52433525
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A28936842
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A55132143
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51462947
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A50967441
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51823648
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A45965066
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48508561
https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A26848466
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52786479


Litteratur for børnehavebørn

Må jeg få den?: om at overveje sit forbrug. 
Af Elisenda Roca, Cristina Losantos (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48573142

Plastiksuppe Af Judith Koppens, Andy Engel, 
Nynke Talsma (2018)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46000919

Hjem kære hjem: hvad gør et hus til et hjem? 
Af Moira Butterfield, Clair Rossiter (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47524342

Hjem Af Carson Ellis (f. 1975) (2018)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54445342

Uhyret i søen Af Geneviève Côté (2012)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29663319

Den uventede gæst Af J. Courtney-Tickle (2016)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52772508

Én lille fugl Af Sheryl Webster, 
Helen Shoesmith (2021)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38776339

Pinje og Skræp – skoven er fuld af skatte 
Af Günther Jakobs (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38593307

Rappe-skraldebogen Af Lotte Salling, 
Signe Gabriel (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48953751

Et farverigt par Af Michelle Robinson, 
Rebecca Ashdown (2016)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52347955

Kasper og Sofie redder en tiger 
Af Tor Åge Bringsværd, Anne Holt (2019)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47468981

Første gang Martin passer på miljøet 
Af Roderick Hunt, Annemarie Young, 
Alex Brychta (2013)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A50823628

Min grønne dag: 10 grønne ting jeg kan gøre 
Af Melanie Walsh (2009)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A27971571

Svend Genanvend Af Ellie Berthel (2009)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A27832652
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Den fantastiske have Af Luc Foccroulle, 
Annick Masson (2017)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52991293

Da solen tog på ferie Af Kristi Kangilaski (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48873901

Anna redder en humlebi Af Peter Nordahl, 
Rasmus Bregnhøi (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48517757

Anna redder en gråspurv Af Peter Nordahl, 
Rasmus Bregnhøi (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48580963

Tomme maver og nyttehaver Af Claire Bouiller, 
Quentin Gréban (2017)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis:52986095

Vores have – i hjertet af byen 
Af Parastu Karimi (2015)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51529944

Små verdener Af Géraldine Collet (f. 1975), 
Sébastien Chebret (2018)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54062435

Kroppen – rim og mirakler Af Marianne Iben 
Hansen, Peter Bay Alexandersen (2018)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54219423

Dig og alle de andre Af Siska Goeminne, 
Merel Eyckerman (2017)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52890705

Det hus Jack (og Melissa) byggede 
Af Kim Fupz Aakeson, Lilian Brøgger (2017)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53164676
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Vi er alle født frie: Verdenserklæringen om 
menneskerettigheder i billeder (2008)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A27460402

Lad os redde verden: 50 sjove og nemme ting, 
du kan gøre for miljøet Af Isabel Thomas (2019)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46670019

Greta Thunberg Af Emilie Tholstrup (2019)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46626486

Den store klimabog: sådan bliver du en vaske- 
ægte klimahelt! Af Anna Fenger Schefte, 
Anders Nolting Magelund (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48125727

Affald: føj! Puha! Af Núria Jiménez, 
Empar Jiménez, Rosa Maria Curto (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A48848699

Luft: pust! Pift! Af Núria Jiménez, 
Empar Jiménez, Rosa Maria Curto (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A48848648

Energi: spar! Sluk! Af Núria Jiménez, 
Empar Jiménez, Rosa Maria Curto (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A48848672

Litteratur For indskolingen

Vand: sjask! Plask! Af Núria Jiménez, 
Empar Jiménez, Rosa Maria Curto (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A48848656

Verdens vildeste børn 
Af David Pepe Birch (2019)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46764617

Fantastisk seje kvinder der reddede planeten 
Af Kate Pankhurst (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48748996

Vitello redder verden Af Kim Fupz Aakeson, 
Niels Bo Bojesen (2017)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53664636

Slimfjorden Af Sarah Lang Andersen (2021)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38924044

23 sjove og kreative projekter for miljøhelte! 
Af Isabel Thomas (2016)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52838835

Sikke et spild: skrald, genbrug og en renere 
planet Af Jess French (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47756677
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Miljøvenner Af Geneviève Rousseau, 
Estelle Meens (2012)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29567018

En tur gennem dyreriget Af Derek Harvey, 
Charlotte Pepper (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48463932

Kort over verden Af Aleksandra Mizielinska, 
Daniel Mizielinski (2014)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51532414

Træernes ukendte liv Af Jen Green, 
Claire McElfatrick (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48151647

Vores hjem brænder: Greta Thunbergs opråb 
for at redde jorden Af Jeanette Winter (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47590426

Bettinas badekar (2017)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53647626

Lydbog (net) Storm og affald 
Af Martin Vinther Madsen (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48009808

Ebog: Milton og de 17 verdensmålsrejser 
Af M.D. Stromfeldt (2021)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38639897

Ebog: Milton og den seje grønne energi 
Af M.D. Stromfeldt (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48187374

Ebog: Milton og de magiske lilla ris 
Af M.D. Stromfeldt (2019)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47441498

Ebog: Milton og den smarte myre 
Af M.D. Stromfeldt (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48982239

Ebog: Milton og de superstærke venskaber 
Af M.D. Stromfeldt (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A48497454
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Litteratur For mellemtrinnet

Lad os køle planeten ned 
Af Isabel Thomas (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A38211676

Klimaforandringer Af Lene Vendelbo (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48151914

Økodeller og svinestreger 
Af Henrik Nilaus (2021)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A38558013

Farfars fede økoferie Af Henrik Nilaus (2021)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A38571702

Forbrug og genbrug 
Af Eva Mosegaard Amdisen (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48706983

Verdensmål 2030 – 17 mål for vores verden 
Af Petra Klose (2019)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47468876

Spiser dyr plastik? Af Jørn Jensen (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38202278

Kan du høre træerne snakke? 
en opdagelsesrejse gennem skoven 
Af Peter Wohlleben (2018)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53922252

Tegneserie: Lotusdammens vogter 
Af Niels Roland (2013)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A50778541

100 børn Af Christoph Drösser (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48991599

Nordlys - havets herre Af Bjarke Schjødt Lar-
sen (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48648231

Ebog: Parisaftalen skal redde klimaet 
Af Julius Tromholt-Richter, John Nielsen 
Præstegaard (2021)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38949373

Serie: Victoria og verdensmålene
Af Jesper Tornbjerg

1 Den magiske kjole – afskaf fattigdom (2018)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54981791

2 Geden med fipskægget – stop sult (2018)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A54981805

3 Kong Gulerod – sundhed og trivsel (2018)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A45965074

4 Uglens univers – kvalitetsuddannelse (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A48882277

5 Farvel til Absurdistan 
– ligestilling mellem kønnene (2019)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A47437377

6 Vandspejlet – rent vand og sanitet (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A47939755

8 Jorden rundt på otte timer 
– anstændige jobs og økonomisk vækst (2019)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A46728319

13 Isbjørnen – klimaindsats (2019)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A46359143

14 Den lille havfrue vender tilbage 
– livet i havet (2021)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38866133
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Litteratur For udskolingen

Stormflod Af Eva Munk (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38290002

Nu kan det være nok 
Af Ann Mari Urwald (2017)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53685307

Klimaændringer: er verden i fare?
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A26825687

Bæredygtig badass: en zero waste livsstilsguide 
Af Gittemarie Johansen (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48685692

Bæredygtighed: en samfundsfaglig temabog 
om verdensmålene 
Af Liv la Cour, Liv Andersson Kihl (2021)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A39162024

Det man spiser er man selv 
Af Lone Landmand (2019)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47338867

Mål i verdensklasse til verdens borgere: 
hvad kommer det mig ved? 
Redaktør: Carsten Skjoldborg
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A53037585

Klima og bæredygtighed – i samfundsfagligt 
perspektiv Af Morten Hasselbalch, Michael 
Helt Knudsen (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47965187

Historien om Greta: du er ikke for lille til at 
gøre noget stort 
Af Valentina Camerini (f. 1981) (2019)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47048907

Dvd: Greta Af Nathan Grossman (2021)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38437267

Ebog: Klimakamp Af Maja Plesner (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48463665

Ebog: Verdensmål udfordres af corona 
Af Freya Ea Bjørnlund, 
John Nielsen Præstegaard (2021)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38621424

Ebog: Cityfortællinger Af Shaun Tan (2019)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47531276

Ebog: Mauna Loa grafen: roman 
Af Carsten Borch (f. 1970-06-23) (2021)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A39140241
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Marie og drømmeren: i morfars skulpturværksted 
Af Lisbeth Simonsen (2012)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29725519

Der var engang et maleri 
Af Bente Christensen, Camilla Grann (2012)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29578680

Den store tegne-malebog: tips, ideer og 
øvelser til alle, der kan lide at tegne og male 
Af Christina Thrän (2001)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A23779781

Skvulp – en kunstbog for børn om skulpturer 
og installationer (2009)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A27997465

Børnenes interaktive kunsthistorie 
Af Susie Hodge (2016)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52158044

Hvorfor?: en kunstbog for børn og barnlige 
sjæle (2004)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A25179927

Kunst og æstetik: en kort indføring 
Af Jakob Munck (2015)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53294340

Leg og lær med de store kunstnere 
Af Laurence Anholt (2012)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29231877

Børnenes bog om kunst (2010)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A28455151

Lær at tegne fantasy Af Jan Kjær (2007)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A26765757

Lille kunsthistorie for børn og barnlige sjæle 
Af Peter Michael Hornung (2015)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52067421

For fagfolk  
Bøger om kunst og 

kunsthistorie For fagfolk 

Skrot amok: fra genbrug til kunst Af Birgitte 
Lund Jensen og Lis Jørgensen (2008)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A27691900

Børnenes naturhobbybog: 
farvestrålende og kreative ideer til børn
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46331168

100 idéer til genbrug og krealeg 
Af Fiona Hayes (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38549251

Bæredygtigt design Af Mette Jørgensen (2011)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A28702191

Kunsten at rydde op Af Ursus Wehrli (2016)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52728681

Det hul af lys: 
17 verdensmål i ord og billeder (2020)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48666124

Bæredygtig global udvikling: 
FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv (2016)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52723728

Danmark og verdensmålene: en ny dagsorden 
Af Steen Hildebrandt (2019)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47106184
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Andre kilder til inspiration 

E-reolen GO:
https://ereolengo.dk/

Duda:
https://www.duda.dk/

Faktalink light:
https://faktalink.dk/faktalink-light

https://ereolengo.dk/
https://www.duda.dk/
https://faktalink.dk/faktalink-light


Afskaf Fattigdom
Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Stop sult
Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret 
ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug 

Sundhed og Trivsel
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel 
for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitets- 
uddannelse og fremme alles muligheder for 
livslang læring

Ligestilling mellem Kønnene
Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke 
kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Rent Vand og Sanitet
Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning 
af vand og sanitet for alle

Bæredygtig Energi
Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, 
bæredygtig og moderne energi til en 
overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst
Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bære- 
dygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv 
beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Industri Innovation og Infrastruktur
Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme 
inklusiv og bæredygtig industrialisering og 
understøtte innovation

Her kan I læse alle de 17 verdensmål. I finder 
mere information om verdensmålene på FN's 
officielle side.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/

De 17 verdensmål

https://www.un.org/sustainabledevelopment/


https://www.aakb.dk/sites/www.aakb.dk/files/
files/news/pas_paa_kloden.pdf

www.groennespirer.dk

www.natur-vejleder.dk

www.skoven-i-skolen.dk

www.sprogsporet.dk/bæredygtighed

www.kroppenpaatoppen.dk

www.skolemaelk.dk/madpakker-og-opskrifter

www.taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-ind-
koeb/vaelg-dansk-frugt-og-groentsager-i-saeson

www.globalis.dk

www.bumkultur.dk/sange-til-verden

www.heleverdeniskole.dk/verdensmaalene

www.unric.org/da/information-om-fn

www.verdensmaal.org/verdenstimen

https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/
verdensmaal-mellemtrin/

https://bornsvilkar.dk/verdensmaal/

Mindre Ulighed
Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser 
inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Ansvarligt Forbrug og Produktion
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og 
produktionsformer

Klimaindsats
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klima- 
forandringer og deres konsekvenser

Livet i havet
Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af 
verdens have og deres ressourcer

Livet på land
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bære- 
dygtig brug af økosystemer på land, fremme 
bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, 
standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Fred, retfærdighed og
stærke institutioner
Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. 
Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge 
effektive, ansvarlige og inddragende institutioner 
på alle niveauer

Partnerskaber for handling
Vi skal revitalisere det globale partnerskab for 
bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at 
nå målene

verdensmål

for børn
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BRUG MUSEERNE!
Vidste du, at børnehaver og skoler kan besøge 
Vardemuseernes mange afdelinger helt gratis? 
(obs: gælder børn og unge under 18 år, samt 
medfølgende pædagogisk personale). 

I kan med fordel anvende museerne som led 
i jeres arbejde med temaet ”Verden er vores”. 
Her i kataloget kan I læse om de forskellige 
museumsafdelinger, Vardemuseerne råder over. 

Hvis I ønsker det, er der mulighed for at tilkøbe 
formidling og workshops, der tager udgangs-
punkt i vores udstillinger.

Selvom I besøger museerne på egen hånd, er 
det altid en god idé at kontakte os på forhånd, 
så vi ved, I kommer. Vores bookingafdeling kan 
kontaktes pr. telefon: +45 75 22 08 77 eller 
mail: tvc@vardemuseum.dk

Ønsker du at henvende dig vedr. noget andet 
end booking, kan Vardemuseerne LÆRING

kontaktes pr. mail: ah@vardemuseum.dk

Find åbningstider og yderligere informationer 
om alle museumsafdelinger på Vardemuseernes 
hjemmeside:
https://vardemuseerne.dk/

MUSEUM FRELLO
Gå på opdagelse i Otto Frellos maleriske uni-
vers og oplev finurlighed, mystik, detaljerigdom 
og ikke mindst humor! Frello formåede om no-
gen at skildre en verden, hvor vi som beskuere 
bliver udfordret i forhold til den måde, vi nor-
malvis forstår verden. I flere af Frellos malerier 
kan man ved første øjekast få indtryk af, alt er 
normalt og hverdagsagtigt, men går man tætte-
re på, så opdager man, at det langtfra er sådan, 
det forholder sig.

I det kreative værksted på Museum Frello er der 
god plads til alt fra madpakkespisning til krea-
tive workshops - vi har nemlig den regel, at alt 
kunstnermateriale på hylderne frit må bruges! 

Kirkepladsen 1, 6800 Varde

Se hjemmeside for åbningstider:
https://vardemuseerne.dk/museum/museum-frello/

Panser- & ARTILLERIMUSEUM
Hvilken indflydelse har krig på menneskers 
hverdag? Og kan hverdagen overhovedet gå 
videre, selvom der er krig omkring os? 

På Panser- & Artillerimuseum kan I gå på opda-
gelse i, hvordan man siden middelalderen har 
rustet sig til krig. I kan møde kanoner fra mid-
delalder til nutid, prøve en pansret mandskabs-
vogn og få en fornemmelse af artilleriet i kamp-
situationer. Prøv også soldatens kampuniformer.

Foruden selve kanonerne vises der uniformer, 
håndvåben og andet udstyr med relation til 
våbenarten.

Industrivej 18, 6840 Oksbøl

Se hjemmeside for åbningstider:
https://vardemuseerne.dk/museum/panser-artillerimuseum/

mailto:tvc@vardemuseum.dk
mailto:ah@vardemuseum.dk
https://vardemuseerne.dk/
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NYMINDEGAB MUSEUM
Sæt gerne hele dagen af til at udforske hverda-
gen i Nymindegab, som den så ud for mere end 
100 år siden. Mød historierne om de mennesker, 
det enten arbejdede, boede eller holdt ferie der. 

Museet rummer også et stort, indhegnet uden-
dørsareal med nedgravet køkkenhave, bistader, 
hønsegård, legeplads, hvalskelet og bordbæn-
kesæt. Hvis I er friske på en gåtur, kan I rundt 
om hjørnet opleve den storslåede natur, der 
også var trækplasteret for de mange kunstma-
leres ”valfarten” til området. 

Vesterhavsvej 294, 6830 Nr. Nebel

Se hjemmeside for åbningstider:
https://vardemuseerne.dk/museum/nymindegab/

TIRPITZ
Bliv klogere på, hvordan mennesker siden isti-
den har klaret sig på vestkysten ved Blåvand 
under barske forhold som sandflugt, super-
storm, oversvømmelse og krig.

Tirpitzvej 1, 6857 Blåvand 

Se hjemmeside for åbningstider:
https://vardemuseerne.dk/museum/tirpitz/

FLUGT – Et flygtningemuseum på vej 
Besøg stedet, der efter Anden Verdenskrig hu-
sede titusindivs af tyske flygtninge. Der er man-
ge historier knyttet til stedet, bl.a. historien om, 
hvordan man på trods af utryghed og uvished 
arbejdede på at skabe en nogenlunde tålelig 
hverdag for de mange mennesker, der opholdt 
sig i lejren efter Anden Verdenskrig. 

Der er mulighed for at følge en afmærket rute 
rundt i området. Ellers er det muligt at booke 
et formidlingsforløb hos Vardemuseerne. Vi har 
forløb, der egner sig til målgruppen 5-9 klasse. 

Præstegårdsvej 21, 6840 Oksbøl

Se hjemmeside for åbningstider:
https://vardemuseerne.dk/museum/flugt/

JANUS – VESTJYLLANDS KUNSTMUSEUM
På JANUS tilbyder vi undervisningsforløb, akti-
viteter og workshops fra børnehave til og med 
ungdomsuddannelserne. Museets formidling 
tager udgangspunkt i en involverende og dia-
logbaseret tilgang, der bringer elevernes kom-
petencer i spil, giver ejerskab og skaber motiva-
tion for nye erkendelser. Med afsæt i museets 
aktuelle udstillinger bruges samtale, undren 
og efterprøvende eksperimenter til at danne en 
fælles forståelse af kunsten.

Lærkevej 25, 6862 Tistrup

Se hjemmeside for åbningstider:
https://vardemuseerne.dk/museum/janus/

DIT MUSEUM ØLGOD
Oplev hverdag i Ølgod, der har udviklet sig fra 
at være hede til at blive stationsby. Udstillingen 
er sprængfyldt med historiske genstande fra 
forskellige tidsperioder. 

Kulturhuset, Vestergade 7, 6870 Ølgod

Åbent: man-søn 7-22 (open access)
https://vardemuseerne.dk/museum/dit-museum-oelgod-2/

HJEDDING ANDELSMEJERI
Træd ind i andelsbevægelsens vugge, hvor ver-
dens første andelsmejeri blev grundlagt, hvilket 
med tiden medførte en anderledes hverdag for 
mange mennesker. 

De autentiske maskiner fra dengang guider jer 
igennem processen fra ko til smør. 

Hjeddingvej 2, 6870 Ølgod

Åbent: man-fre 10-16 (open access)
https://vardemuseerne.dk/museum/hjedding-andelsmejeri/

HoDDE GAMLE SKOLE
Træd ind i den autentiske tidslomme og fornem 
skoledagen, som den så ud i 1800-tallet med 
skrivepulte, blækhuse og spansksrør. Her er 
rammerne også helt perfekte til en snak om, 
hvordan hverdagen så ud på det tidspunkt, 
hvor også børn betragtedes som uundværlig 
arbejdskraft, og hvor skole og uddannelse langt 
fra var førsteprioritet. 

Letbækvej 1, 6862 Tistrup 

Åbent: man-søn 10-16 (open access)
https://vardemuseerne.dk/museum/hodde-gamle-skole/
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På de næste sider finder I inspiration og forslag 
til aktiviteter, I kan lave i forbindelse med jeres 
arbejde til Børnenes Udstilling 2022.
Jeres værker kan bestå af installationer, male-
rier, skulpturer, tegninger, video- og lydværker 
eller noget helt andet – kun fantasien sætter 
grænser.

DE 17 VERDENSMÅL
Tre forskellige materialer fra Hele verden i 
skole som kan bruges til at anskueliggøre de 17 
verdensmål, så de måske bliver lettere at forstå:

Hele verden i skole – tre små animationsfilm 
om de 17 verdensmål:
https://heleverdeniskole.dk/verdensmaalene/animationsfilm-om-ver-
densmaalene/

Tegneserie – ”Forandringens helte”:
https://heleverdeniskole.dk/sites/default/files/forandringes_helte_final.pdf

Forskellige spil om verdensmålene:
https://heleverdeniskole.dk/verdensmaalene/spil-om-verdensmaalene/

INSPIRATION OG FOR-

SLAG TIL AKTIVITETER

HVERDAGSKLIMA
Vores hverdag er fyldt med en lang række 
handlinger og rutiner, som ofte involverer eller 
påvirker både mennesker og miljøet omkring 
os, selvom vi måske ikke lige tænker over det. 
Hver gang vi fx åbner for vandhanen, tænder 
for lyset eller skruer op for varmen, bruger vi af 
ressourcer, som desværre ikke er uendelige.

Hvordan ser det mon ser ud på verdensplan – 
bruger alle lande lige mange ressourcer? Hvad 
kan grundene være til, at der evt. er forskelle i 
vores forbrug? Hvordan kan vi blive mere bevidste 
om vores eget forbrug og måske ændre på det? 
Det kan nogle gange være svært lige at vide, 
hvordan vi selv kan bidrage til en bedre verden.

Lav evt. jeres egne ikoner eller symboler, der 
kan hænge eller stå rundt omkring i børnehaven 
eller på skolen og som kan hjælpe jer med at 
huske på, hvad I kan gøre.

På denne side findes 170 bidrag til, hvad du selv 
kan gøre i forbindelse med alle de 17 verdensmål 
– ikke kun dem der handler om klimaet:
https://www.verdensmaalene.dk/sites/default/files/filarkiv/Dokumen-
ter/170Actions-%283rd%20version%29-all%20%28Da%29.pdf

https://heleverdeniskole.dk/verdensmaalene/animationsfilm-om-verdensmaalene/
https://heleverdeniskole.dk/verdensmaalene/animationsfilm-om-verdensmaalene/
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https://www.verdensmaalene.dk/sites/default/files/filarkiv/Dokumenter/170Actions-%283rd%20version%29-all%20%28Da%29.pdf
https://www.verdensmaalene.dk/sites/default/files/filarkiv/Dokumenter/170Actions-%283rd%20version%29-all%20%28Da%29.pdf


HISTORISK ATLAS
Kender I Historiskatlas.dk? Her finder I masser 
af små historier fra jeres nærområde – I kan fx 
blive meget klogere på, hvordan den by, jeres 
skole ligger i, har udviklet sig over de seneste 
par hundrede år, og I kan blive meget klogere 
på alt fra historiske bygninger til skulpturer i 
lokalområdet.
https://historiskatlas.dk/

UNDRESKABE
Arbejdet med Børnenes Udstilling behøver ikke 
kun at foregå i billedkunsttimerne, måske kan 
I også arbejde med det i danskundervisningen 
eller biologitimen?! Husk at der ikke er nogen 
facitliste og at kunsten gerne må være nyska-
bende og vække undren. Den danske kunstner 
John Olsen, som repræsenterede Danmark på 
Biennalen 1995 i Venedig, udfordrede ’hvad 
kunst er’ ved at samle på genstande, som han 
fandt i naturen og på lossepladser. Han kunne 
få skønheden frem i det mest usandsynlige og 
til tider ulækre. På Biennalen udstillede han 
bl.a. indtørrede skrubtudser, gummistøvler og 
fåremavers fedtvæv i store Undreskabe. For 
ham handler kunst om dét at se.

Gå evt. selv på opdagelse i naturen og andre 
steder og find sjove, sære og smukke ting til 
jeres egne Undreskabe.

WADDEN TIDE 2019
Selvom den stedspecifikke skulpturudstilling 
”Wadden Tide 2019” nu er fortid, er der stadig 
masser af inspiration at hente i det lærings-
materiale, Vardemuseerne LÆRING udviklede 
i forbindelse med udstillingen. Materialet er 
temainddelt, og flere af temaerne er anvende-
lige i forhold til jeres arbejde op til Børnenes 
Udstilling 2022.

Læringsmaterialet er tilgængeligt på 
www.mitvadehav.dk under ”Opgaver”:
https://www.mitvadehav.dk/sites/mitvadehav.dk/files/material/under-
visningsmateriale_til_wadden_tide_2019.pdf

FILM-X ANIMATION 
Det Danske Filminstitut har udviklet et gratis 
animationsværktøj til de yngste børn. Appen 
”FILM-X Animation” kan hentes i App Store 
og Google Play. I finder en vejledning i Film-X 
ani-mation ved at søge ”Film-X animation” på 
www.filmcentralen.dk. På denne hjemmeside 
finder I desuden masser af materiale ift. at få 
inspiration og blive klædt på til arbejdet med 
stop-motion.
https://www.filmcentralen.dk

RET TIL FREMTIDEN
Hos Red Barnet mener de, at børns rettigheder 
og verdensmålene går hånd i hånd og derfor 
har de udarbejdet et undervisningsmateriale, 
som hedder ”Ret til fremtiden”. Materialet dre-
jer sig om verdens børn og deres rettigheder og 
derfor er der særligt fokus på især fire af de 17 
verdensmål, nemlig:

Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Mål 10: Mindre ulighed
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Tal om hvordan det mon er at være barn rundt 
omkring i verden. Er der forskelle og ligheder 
mellem at være barn i Danmark og fx Afrika og er 
der lige rettigheder og pligter for piger og drenge 
overalt i verden? 

På Red Barnets hjemmeside herunder, kan I fin-
de undervisningsmaterialet, samt se en række 
små videoer, hvor børn/unge har interviewet for-
skellige danske politikere om deres holdninger 
og deres arbejde med netop de fire ovenståen-
de verdensmål.
https://redbarnet.dk/skole/vores-verdensmaal-ret-til-fremtiden/

Red Barnet står også hvert år for Børnerettig-
hedsdagen. Denne dag markerer FN’s Børne-
rettighedskonvention og målet med dagen er at 
engagere børn og unge i deres egne rettighe-
der – at give dem viden og kompetencer til at 
handle, når det er nødvendigt.

Læs mere om Børnerettighedsdagen d. 18. no-
vember 2021 her:
https://redbarnet.dk/skole/events/boernerettighedsdag/

http://Historiskatlas.dk?
https://historiskatlas.dk/
http://www.mitvadehav.dk
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https://redbarnet.dk/skole/vores-verdensmaal-ret-til-fremtiden/
https://redbarnet.dk/skole/events/boernerettighedsdag/


KLIMAKUNST
På den censurerede temaudstilling ”KLIMA-
KUNST 2019 – nordiske udtryk” forsøgte 
Rebildcentret at vise bredden i kunstnerisk be-
arbejdning af klimaforandringerne. 45 nordiske 
kunstnere satte på hver deres måde fokus på 
nogle af de påtrængende klimaspørgsmål, som 
i dag fylder mere og mere i både den politiske 
debat og nyhederne. Nogle af kunstværkerne 
er lavet af affald og genbrugsmaterialer mens 
andre er lavet af naturens egne materialer.

Gå selv på opdagelse i området omkring bør-
nehaven/skolen og find materialer, som I kan 
bruge til at lave jeres egne kunstværker med.

Læs og se mere om udstillingen og kunstnerne 
bag ”KLIMAKUNST 2019” her:
https://www.rebildcentret.com/klimakunst

VORES VERDEN
Hvordan skaber man en bedre verden?

Det satte Naturhistorisk Museum i Aarhus sig for 
at udforske i samarbejde med multikunstneren 
Shane Brox, kendt fra Shanes Verden på Ramas-
jang, i 2019. Det blev til den fantastiske, kreative 
og arbejdende udstilling ”Vores Verden”, hvor 
Shane med hjælp fra børn i og omkring Aarhus, 
fik kreeret en udstilling om FN’s 17 verdensmål, 
fortalt i øjenhøjde til børn og deres voksne.

De 17 verdensmål kan nemlig, ifølge Shane, 
nogle gange virke ret voksenagtige og svære 
at forstå. Selve udstillingen var skabt af gamle 
papkasser, toiletruller, gammelt legetøj samt 
museets udstoppede dyr.

Med inspiration i udstillingen ”Vores Verden” 
kan I lave jeres helt egen verden af sjove og 
anderledes materialer og udstille den i børneha-
ven eller på skolen, så andre også kan få glæde 
af den.

Læs mere om udstillingen i artiklen her:
https://www.sparnordfonden.dk/nyheder/2019/fn%E2%80%99s-ver-
densmaal-i-boernehoejde-med-shane-brox-i-spidsen.aspx

Se også denne video, hvor Shane og en række 
børn fortæller om udstillingen og om hvordan 
de forstår de 17 verdensmål:
https://www.youtube.com/watch?v=9KA4O6Iv5mE

Billeder fra udstillingen KLIMAKUNST 2019.

Billeder fra udstillingen Vores Verden.
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UDSYN OG INDSIGT
”At rejse er at leve” er et af de mest kendte 
citater fra den danske eventyrforfatter H.C. An-
dersen, som selv rejste meget rundt i verden og 
fandt inspiration til sine mange eventyr. Mange 
sikkert give ham ret i påstanden om at rejse 
er at leve og de fleste mennesker i Danmark 
betragter vel også efterhånden verden som de-
res egen baghave i dag. Nogle rejser ud for at 
slappe af og nyde solen, mens andre ønsker at 
få en på ’opleveren’ og møde noget helt andet 
end det derhjemme. 

Igennem tiden har der altid været mennesker, 
som har længtes efter at udforske verden og 
trang til at finde nyt land. Den danske opda-
gelsesrejsende Vitus Bering som levede for ca. 
300 år siden, udforskede den nordlige jordklo-
de og blev verdenskendt for sine ekspeditioner 
og opdagelser.

Rane Willerslev, som er direktør på Danmarks 
Nationalmuseum, har sammen med sin tvillinge-
bror Eske Willerslev været på nogle spænden-
de, eventyrlige og somme tider farefulde rejser 
i forbindelse med deres forskning. De har bl.a. 
levet som pelsjægere i Sibirien.

Men er det altid nødvendigt at rejse ud, for at 
blive klogere på verden og sig selv? Kan vi også 
opdage nye fænomener og få nye forståelser af 
verden ved at blive, hvor vi er?

Tal om hvilke fordele, der kan være ved at rejse 
ud og opdage og hvilke der kan være ved blive 
”hjemme” og gå på opdagelse i det nære. Har 
verden mon brug for begge tilgange?

Med kunst kan det være lidt det samme. Nogle 
kunstværker opfattes bedst, hvis vi betragter 
dem på lang afstand, mens andre først giver 
mening, når vi kommer helt tæt på.

EN VERDEN AF SANG
En lang række danske og udenlandske musi-
kere, har gennem tiden skrevet sange om og til 
den verden vi lever i. Nogle af sangene udtryk-
ker bekymring for fremtiden, mens andre hylder 
mangfoldigheden og verdens mange forskelli-
ge facetter. Sangene og melodierne fortæller 
noget om, hvad den enkelte kunstner har tænkt 
og følt, da han/hun skrev den. Nogle gange kan 
en ganske kort tekst i form af et digt eller en 
sang, fortælle mere end en bog på flere hund-
rede sider.

Tal med hinanden om, hvad noget af det aller-
vigtigste i verden er for jer. Hvad er det bedste 
og det smukkeste? Hvad er bekymret eller ban-
ge for og hvilke drømme og ønsker har I?

Skriv selv sange, hvori I giver udtryk for jeres 
egne tanker om verden i dag.

Eksempler på forskellige kunstneres sange om 
og til verden:

”Imagine” – John Lennon

“Earth Song” – Michael Jackson

“Hånd i hånd” – Shaka Loveless

”Verden er i farver” – Lis Sørensen

”Livstræet” – Hans Holm

”Verden er så stor, så stor” – Zacharias Topelius

EN HILSEN TIL FREMTIDEN
Forestil jer hvordan verden ser ud om 20, 50 
eller 100 år.

Hvordan ser vores boliger ud til den tid og hvil-
ken slags biler kører vi rundt i, hvis overhovedet 
kører i biler? Har vi stadig store naturområder 
og et rigt dyreliv eller er det meste af verden 
blevet til menneskeskabte byer? Hvordan er det 
mon at være barn og ungt menneske til den tid?

Skriv et brev til jeres kommende børn. Tænk 
over både det gode og det dårlige ved verden i 
dag. Hvad er vigtigt for jer at fortælle om nuti-
dens verden og hvilke gode råd kunne I fore-
stille jer at give videre? I kan også lave video-
hilsner i form af små animationsfilm eller stop 
motion.



Museum Frello


