
 

Bidra med hopp till era elever under 

Uppsala Klimatvecka 
  
Vad är klimatveckan?  
 

Klimatveckan genomförs av Uppsala kommun, i samarbete med Uppsala klimatprotokoll. 

Kommunorganisationen bjuds in brett att delta med programaktiviteter under veckan och även andra 

aktörer i Uppsala bjuds in att delta. 
 

Målet med Klimatveckan 2021 är att minska Uppsalas klimatutsläpp. Nästan två tredjedelar av utsläppen 

från konsumtion i Sverige kommer från hushållens konsumtion (boende, transporter, livsmedel med mera), 

Uppsala är inget undantag. Därför kommer veckan ha fokus på Hållbar konsumtion och livsstil och har delats 

upp i fem teman: livsmedel, transporter, konsumtion, boende och inställning till klimatomställningen.    
 

Uppsala kommun kommer att ordna egna digitala programpunkter söndag 21 mars och lördag 27 mars. 

Måndag-fredag blir det inslag på platser där människor ändå måste vara, i tillägg till det digitala 

innehållet. Här vill vi ha ert bidrag. Självklart ska allt som anordnas vara coronasäkert, aktiviteter 

får därför inte leda till nya eller ökade folksamlingar.

 

Varför ska ni vara med? 

 

Enligt en undersökning från Novus (2019) känner 70% av 12-18-åringar oro för klimatet. Forskning från 

Örebro Universitet (2019) visar att vuxna och lärare har en viktig roll att spela för att aktivera unga och 

dämpa deras klimatoro. Lärare som pratar klimat och visar på konkreta lösningar kan dämpa ångest och 

bidra till beteendeförändringar bland sina elever. 

 

Genom att delta med programpunkter till Klimatveckan 2021 bidrar ni också till att uppfylla det 

kommunövergripande uppdraget i Mål och budget att minska klimatutsläppen i Uppsala med 10-14 procent 

under 2021.



 

 

 
Hur kan ni vara med?   
  
Var med och engagera era elever i den avgörande klimatomställning som krävs av oss som invånare och 

samhälle, för en hållbar framtid. Fyll veckan med värdefull kunskap, konkreta tips och verktyg för era 

elever, inom Klimatveckans temaområden. Veckan kan även vara ett sätt för er att visa resten av Uppsalas 

invånare hur skolan jobbar för ett klimatpositivt Uppsala.  

 

Fyll i  intresseanmälan senast 30 januari om ni är intresserade av att anordna en eller flera aktiviteter. Ni 

behöver inte ha en färdig idé redan nu!   

 

Kontakt: 

Amanda Midhamre 

Intern Samordnare, Uppsala Klimatvecka 

Amanda.midhamre@uppsala.se 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NiqThq83BEKJ8u0e4JX0WsdKVwQjzmdMg0B1YItJgelUNjRaVEYxMlc2Q1dYWVBLVFZNTDRFS0E4NC4u

