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Danske børn og unge skal lære om Verdensmålene  

Mandag d. 26. august skyder Verdens Bedste Nyheder for femte år i træk Verdenstimen i gang. Verdenstimen er den 

danske del af den verdensomspændende World’s Largest Lesson-kampagne, der skal sikre, at alle skolebørn lærer om 

Verdensmålene. 

I festsalen på Københavns Rådhus vil en lang række foreninger, skolebørn og ngo’er, der arbejder med global 

udvikling, sætte fokus på de 17 Verdensmål med bl.a. taler, oplæg og fællessang. 

Verdenstimen har i år den stærkeste opbakning nogensinde. Ministre og Kongehuset støtter Verdenstimen, og vi er 

stolte af, at arrangementet i år får deltagelse af H.K.H. Kronprinsesse Mary, undervisningsminister Pernille 

Rosenkrantz-Theil og udviklingsminister Rasmus Prehn - sidstnævnte er til rådighed for interview inden 

arrangementet.  

Alle verdens lande har sammen vedtaget den mest ambitiøse plan for kloden nogensinde: 

17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. I 2030 skal børn og unge vokse op i en verden uden sult og fattigdom, med 

mindre ulighed, og hvor naturen og klimaet har det godt. Hvis vi sammen skal kunne løse Verdensmålene, kræver det, 

at så mange som muligt kender til dem. Derfor afholder vi Verdenstimen igen i år. 

Danmark har med Verdensmålene forpligtet sig til at alle skolebørn skal lære om dem, og selvom der stadig er mange 

danske skoler, der ikke underviser i Verdensmålene, kommer der flere og flere til, og derved bliver Verdenstimen 

større år for år. 

Hvad er Verdenstimen?  

Verdenstimen er en del af den globale kampagne The World’s Largest Lesson. I Danmark har 

Verdens Bedste Nyheder taget initiativ til Verdenstimen, der hvert år i september 

udbreder kendskabet til Verdensmålene på skoler og ungdomsuddannelser i Danmark 

i samarbejde med 28 danske ngo’er og forlag. 

Tidspunkt: Mandag d. 26. august 2019 kl. 13 (dørene lukkes kl. 12.50) 

Adresse: Festsalen 2. sal, Københavns Rådhus 

Kontakt og tilmelding: Sophie Rytter, presseansvarlig i Verdens Bedste Nyheder.   

Tlf: 22 27 54 57 E-mail:  sr@worldsbestnews.org 

Pressehenvendelser til udviklingsministeren: Maria Westh, presserådgiver, 

Tlf: 50778664 E-mail: mawest@um.dk 

Der vil være to pressepools: Èn ved Rådhusets hovedindgang i forbindelsen med 

H.K.H. Kronprinsessens ankomst kl. 13.00 og én i festsalen fra kl. 12.45-13.35. 

Tilmelding for pressen er senest fredag d. 23. august kl. 14. 

www.verdenstimen.dk 
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