
 
 

CG’S GLOBALE STRATEGI 
 

CG’s globale strategi danner rammen om vores visioner på det globale område og oplister en række tiltag, 

der kan benyttes for at nå målene. Skolens vision på det globale område kan sammenfattes til følgende:  

Vision – Globale Christianshavnere  

 at deltage i fællesskaber, der rækker ud over skolen   

 at være globale, men også at opsøge det globale i det lokale   

 at eleverne opnår indsigt i den verden de er en del af, og at de både evner og har lyst til at 

deltage i løsningen af globale udfordringer    

 

Mål for den globale strategi – hvad vil vi? 
 Styrke elevernes ”globale kompetencer” – herunder styrke fokus på fremmedsprogskompetencer – 

og opfylde skolens vision om ”globale christianshavnere” 

 Give eleverne viden og kundskaber om globale forhold og sammenhænge, som sætter dem i stand 

til at forstå og agere i forhold til globale problemstillinger 

 Arbejde med globalt medborgerskab, bæredygtighed og interkulturelle kompetencer for dermed at 

styrke elevernes opfattelse af at være en del af et globalt fællesskab 

Midler til at opnå målene i den globale strategi – hvordan vil vi det og hvem gør det?  
HVORDAN HVEM 

 Aktiviteter med globalt fokus i dagligdagen, 
herunder foredrag, ekskursioner, besøg, 
deltagelse i konkurrencer mv.  

 Klassernes TK’ere er ansvarlige for at indsamle 
og dokumentere klassernes aktiviteter med 
globalt fokus i et årshjul over globale 
aktiviteter på skolen hvert forår 

 

 Klasseteams og TK’ere 

 Afvikle årgangsprojekter med globalt fokus for 
alle 1.g og 2.g klasser, med fokus på FNs 
Verdensmål og Menneskerrettigheder 

 

 Globalt udvalg, global koordinator 

 Videreudvikle skolens aktiviteter i relation til 
de forpligtelser der ligger i at være en UNESCO 
Verdensmålsskole 

 

 Global koordinator, kontaktperson til UNESCO-
netværket, skolens UNESCO 
ungeambassadører 

 Udvikle online-projekter og virtuelt 
samarbejde med skoler uden for landets 
grænser  

 

 Global koordinator 



 
 

HVORDAN HVEM 

 Styrke og underbygge elevers frivillige 
deltagelse som ambassadører for netværk og 
organisationer, herunder Operation Dagsværk, 
Røde Kors, Amnesty International og UNESCO 

 

 Globalt udvalg 

 Afvikle ”Global Cafe / International Cafe” eller 
temaaftner om aktuelle emner en gang i 
kvartalet   
 

 Global koordinator, globalt udvalg, relevante 
faggrupper og  studieretningsklasser 

 Afvikle studieture i relation til flerfagligt forløb 
i 2g, samt at videreudvikle konceptet om fly-fri 
studieture og nye destinationer og aktiviteter i 
lyset heraf 
 

 Klasseteams og TK’ere 

 Udveksling og samarbejde med skoler i 
Tyskland, Frankrig, Spanien og Israel 

 

 Klasseteams i relevante studieretninger 

 Erasmus+koordinator 

 Styrke fokus på klima og bæredygtighed i 
samarbejde med skolens nye elev- og 
lærerudvalg om disse emner  

 

 Globalt udvalg, global koordinator 

 Udvalg af sciencelærere og 
Erasmus+koordinator 

 Videreudvikle et europæisk netværk for faglig, 
didaktisk og pædagogisk udvikling skabt under 
Erasmus+ 

 Erasmus+koordinator og faglærere 

 


