
FEM FEDE DAGE 2019  
 
Hvor er det fedt, at I er med! 

Aldrig har klima været vigtigere end nu. Derfor er det super fedt at I vil være med til at vise hvor nemt 
man kan gøre en forskel som ung. 
  
Fem Fede Dage-kampagnen er til for at vise hvor fedt det er at gøre noget, der er bæredygtigt på en 
sjov og inspirerende måde. Den konstruktive og praktiske tilgang er nemlig sådan vi arbejder med 
klima, energi og miljø-spørgsmål i UngEnergi når vi deltager i byttemarkeder, folkemøder og på 
festivaller, eller laver oplæg og workshops sammen med andre unge.  
 
For at deltage i konkurrence, er der fem ting, I skal huske:  
 

1. Tilmelding: I skal være tilmeldt til mail ungenergi@ve.dk og udfylde det online tilmeldingsskema  
2. Inspiration: I kan finde inspiration på vores facebookside og blandt tidligere deltagere  
3. Planlægning: Godt begyndt er halvt fuldendt, og det er vigtigt at inddrage så mange, som muligt.  
4. Facebook: I skal have en facebookside, hvor I poster alt det, I foretager jer i forbindelse med Fem Fede 

Dage på jeres gymnasium. 
5. Video: I skal vise videoen om ”Klimaansvar” fra den officielle facebookside ”Fem Fede Dage”  

 

1: Tilmelding 
Man tilmelder sig ved at skrive til ungenergi@ve.dk og udfylde det online tilmeldingsskema: 

• https://forms.gle/623oG7mCpDoWUXs48  

2: Inspiration  
På den officielle facebookside ”Fem Fede Dage” poster vi inspiration til alle, der deltager, og har I 
forslag til noget, må I hjertens gerne dele det med os. Facebooksiden finder I på: 

• https://www.facebook.com/femfededage/ 

Risskov Gymnasium var den heldige vinder i 2018 blandt rigtig mange gode aktiviteter. Risskov 
Gymnasium lavede bl.a. tøjbytteevents, frisk fredag og strømsparende onsdag uden computer. I kan 
se den tidligere vinders facebookside her og blive inspireret: 

• https://www.facebook.com/Fem-Fede-Dage-p%C3%A5-RiG-2100709669959480/ 

Skulle I være interesseret I at få lidt mere viden fra UngEnergi, kan I spørge til et gratis oplæg. Her 
kommer nogle af vores frivillige ud og holder et lille oplæg om klimaforandringerne og hvad vi kan 
gøre i vores hverdag for at mindske dem. Vi kan ikke garantere, at vi kan finde en frivillig, der kan 
komme ud til jer, men hvis I er interesseret i et oplæg, så skriv til ungenergi@ve.dk 



3: Planlægning 
Godt begyndt er halvt fuldendt, og en succesfuld uge starter med god planlægning. Derfor er det 
vigtigt at I allerede nu mødes og planlægger hvordan I kan sætte fokus på bæredygtighed på netop 
jeres gymnasium.  

• HVEM: Hvem skal inddrages? Er der nogle af lærerne, som kunne være oplagte? Hvad med naboen 
eller en af de lokale foreninger og virksomheder?  

• HVAD: Hvor har I oplevet de bedste eller sjoveste klima-events? Hvor kan I finde inspiration? Hvilke 
ting er oplaget for netop jeres gymnasium at gøre – fx pga beliggenhed, bestemte fag eller nogle 
fritidsaktiviteter, som mange på gymnasiet dyrker?  

4: Facebookside 
For at dokumentere planlægningen og alle de bæredygtige aktiviteter, som I laver i forbindelse med 
Fem Fede Dage, skal I have en facebookside, hvor I poster om alt det, I foretager jer. Det hele bliver 
taget med i vurderingen. Brug gerne hashtag #klimaansvar #femfededage #ungenergi 

• Facebooksiden kan være en eksisterende side for jeres gymnasium eller miljøudvalg  
• ELLER: I kan lave en facebookside med navnet ”Fem fede dage (indsæt gymnasienavn)” – og hvis I har 

en Facebookside fra sidste år, kan I bare benytte den igen. 

5: Video 
I skal vise videoen om ”Klimaansvar” fra den officielle facebookside ”Fem Fede Dage” - link:  

• https://www.facebook.com/femfededage/videos/112808402942972/  

Dommervurdering 
I år består dommerpanelet af fagpersoner fra organisationen UngEnergi og VedvarendeEnergi. De 
bedømmer skolernes arrangementer og events ud fra følgende kriterier: 
 

• Antal elever der er blevet aktiveret (ifht størrelsen på gymnasiet)  
• Bæredygtigheden ved de enkelte arrangementerne og events 
• Kreativiteten ved arrangementer og events 

 

Vi håber, at I får de Fedeste Fem Dage 
 

 


