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Kære du, der vil gøre en forskel 

Klimaforandringerne er en realitet, og du er måske helt træt af at høre om øget tørke, 
migration og øget global ulighed – for det kan være svært at overskue, hvad man selv kan 
gøre. Batter det noget, at én person gør noget? Ja det gør det – hvis vi alle gør. Faktisk 
er det sådan, at du spiller en super vigtig rolle, hvis vi skal stoppe klimaforandringerne. 
Størstedelen af den samlede CO2-udledning kommer nemlig fra dig og mig.

Derfor lancerer UngEnergi ”Fem fede dage” på alle Danmarks gymnasier
Med de ”Fem fede dage” vil vi gerne sætte fokus på, at vi kan være med til at skabe 
det samfund, som vi har lyst til at leve i, og et gymnasium der afspejler det. Vi vil vise 
alle de fede, seje, sjove, innovative og grønne løsninger der er – og vi vil gerne have 
jer med! ”Fem fede dage” løber af stablen i uge 47, 18.-22. november. I hele Danmark 
vil det boble frem med gode ideer og fede grønne projekter på gymnasier, og vi har 
endda en præmie på 10.000 kr til det gymnasium, der laver de fedeste fem dage.

I bestemmer selv omfanget af indsatsen
Alle kan være med og det er super nemt! Se vedlagte materiale, og kom i gang så 
let som næsten ingenting. I bestemmer selv, hvor mange kræfter I lægger i på jeres 
skole. UngEnergi står klar til at hjælpe jer med jeres projekter. I kan få økonomisk 
støtte, vi kan hjælpe med at sparre på ideer, og vi har oprettet en Facebook-side, hvor 
i løbende kan få inspiration til, hvad I kan lave:

fb.me/femfededage og send siden beskeder på m.me/femfededage
 
De bæredygtigste hilsner
UngEnergi

- PÅ LANDETS GYMNASIER

#klimaansvar



Fem 
fede råd

Ingen løftede pegefingre

I UngEnergi synes vi, at det er fedt at være bæredygtig. Og det vil vi gerne vise andre 
unge. Derfor fokuserer vi på de positive alternativer frem for den løftede pegefinger. Vi 
oplyser for sjov og alvor, gennem vores fem fede råd. 

Mad-mandag handler om at spise kål frem for kød, eller andre former for 
grøntsager frem for rødt kød. Kød er så stor en CO2-synder, at selv en lille ændring i 
kosten betyder mere, end hvis man sparer 10 procent på både benzin, el og varme.

Tøj-tirsdag handler om at tage et kig i sit klædeskab. Produktionen af bare et stykke 
tøj udleder 50 kg. CO2. Vi siger ikke, at du skal stoppe med at købe lækre klude, men 
du kunne måske gå secondhand frem for shopaholic nogle gange.

Off-onsdag handler om at spare på strømmen. Husk at slukke på kontakten, når dine 
apparater ikke er i brug. Lader du dem stå på standby, er det faktisk det samme som 
at lade vandhanen løbe døgnet rundt: slukket frem for strømspild.

Transport-torsdag handler om transport af varer. Drik fadøl frem for flasker – kun 
1/3 del af CO2-udledningen fra en flaske vin eller øl stammer fra selve produktionen, 
resten afhænger af transporten og emballagen.

Festival-fredag handler om persontransport. Festival frem for fly er helt klart at 
foretrække. Fly er selvfølgelig den helt store transportsynder, men bilen er altså heller 
ikke helt god. En gennemsnitlig bil, der kører 20.000 km. på et år, udleder knap 3 tons 
CO2 om året.

Du kan sagtens leve dit liv som du plejer og samtidig sænke dit energiforbrug. Det 
handler bare om at finde de fede alternativer ...
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Så nemt er det 

1  Udnævn en person eller et team på jeres skole til at gøre følgende:

2  Opret siden: ”Fem fede dage på (Indsæt skolens navn)”. 

3  Indsæt de officielle profil- og coverfotos vedhæftet:

4  Post away på jeres side! Og skab en masse aktivitet. 

5   Kvalificér jer til at vinde 10.000 kr, ved at planlægge en lille eller en større 
bæredygtig event hver dag på de ”Fem fede dage” i uge 47, 18.-22. november. 

Skriv til os ungenergi@ve.dk og fortæl, om I har lyst til at deltage i konkurrencen.

Sådan 
kommer I 

igang
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Gå efter 
guldet

Vind 10.000 kr. til jeres næste (bæredygtige) fest!

1   For at vinde, skal I som beskrevet oprette en Facebook-side med navnet 
”Fem fede dage på (Indsæt skolens navn)” og lave mindst én event om dagen, 
på jeres skole, på hver af de Fem fede dage. For at øge jeres chancer for at 
vinde, kan I gå efter følgende:

2  Få en masse følgere på jeres side ”Fem fede dage på (Indsæt skolens navn)”

3  Få en masse likes for jeres opslag 

4  Deltage i Kahoot-konkurrencer på vores side fb.me.femfededage

Udvælgelse på Festival-fredag den 22/11  
Vi følger jer løbende, og glæder os til at se, hvad I finder på. En jury vælger en vinder 
fredag den 22/11 efter at have vurderet al aktivitet.
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