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Velkommen til SESAM2030 FoodTech BBQ  

10:30 Forskning & Fødevarer – mød 3 unge der har prøvet det. Hvad skal vi overhovedet med 

forskningen i fødevarernes verden? Hvordan kommer man overhovedet ind i en forskerkarriere? Hvor 

støvet er der i grunden på et universitet? Og er det ikke kun for dem, der er supernørdede? Hvordan er 

det at være ung i forskningens verden og kan man overhovedet være med til at gøre en forskel til gavn 

for planetens sundhed? Få svaret på disse og mange andre spørgsmål og mød Justine Bendel, Mukti 

Chapagain, Billy Langlet og Luca Maurizi, der alle forsker i emner relateret til fremtidens fødevarer, virtual 

reality, mikroplast, big data, arealanvendelse og biodiversitet. Bemærk: på ENGELSK. Ordstyrer er Bent 

Egberg Mikkelsen, professor, Institut for Geovidenskab og Naturresourcer, Københavns Universitet. 

11:00. Hvordan får vi flere unge til de grønne fag i fremtiden? Fødevaresektoren skriger på arbejdskraft 

og fødevareuddannelserne mangler studerende. Danmark er et landbrugs- og fødevareland og 

undervisningen om disse ting i skolen er heldigvis kommet meget mere i fokus de senere år. Men hvad 

skal vi gøre på det praktiske plan, hvordan kan vi udvikle bedre undervisningsmaterialer og læringsformer 

og kan vi blive bedre til at bringe rollemodeller ind? Med andre ord, en chance for at gentænke skolens 

rolle i relation til fødevarer og arbejdsmarkedet. I denne rundbordssamtale kan du møde faglig sekretær 

Karin Olsen fra 3F, Liv Andersson Kihl, sekretariatsleder for Future Food og ansat i Tænketanken Frej og 

Lis Zacho, lærer fra Lindevangskolen, Marka Akadottir, studerende på miljøvidenskab til en diskussion om 

hvilken rolle skolen kan spille i unges karriere- og uddannelsesvalg. Det hele modereres af Living Lab 

manager Mette Frimodt Møller fra det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet   

12:00 Hvad har Skole, Science og Fødevarer til fælles? Verdensmålsundervisning er allerede godt 

udviklet i danske skoler og eftersom fødevarer har stor betydning for det menneskeskabte klima udslip så 

er det oplagt at integrere læring om fødevarer og landbrug i undervisningen omkring verdensmålene. 

Samtidig er der kommet ny fokus på STEM fagene, det nye Teknologi forståelses fag og Science 

undervisningen. Så hvordan får vi det at arbejde praktisk, ingeniørmæssigt og projektorienteret til at gå 

op i en højere enhed og får sat strøm, teknologi og science til maddannelsen? I denne paneldebat kan du 

møde, Peter Claudell fra CPH lab, sciencelærerne Lilja Gunnarsdottir fra Herstedlund Skole og Mette 

Lundsteen fra Langhøjskolen.  

13:00 Den store skolemadsrevolution er løs. 6 ud af 10 forældre eller skolemad og skolemad står øverst 

på elevernes ønskeliste i det nylige skolevalg 21. En ny undersøgelse viser at hver tredje madpakke bliver 

smidt direkte i skraldespanden og internationalt er der kommet et stort fokus på den rolle som skolen 

kan spille i og skabe et nyt og mere bæredygtigt fødevaresystem. Og den internationale skolemad 

revolution ser ud til at have lagt vejen forbi fået Danmark. I denne paneldebat kan du bl.a. møde eleverne 

fra Lindevangskolen til debat om hvorfor vi skal have skolemad i Danmark. 

14:00 Er unges entreprenørskab og skabertrang vejen til et bæredygtigt fremtidigt fødevaresystem?  

Bæredygtige fødevaresystemer kræver ny tænkning kreativitet, digital forståelse og videnskabelig indsigt. 

Men hvordan får vi udnyttet det fulde potentiale i klimagenerationen? Og hvordan får vi bygget bro 

mellem rollemodeller fra den private sektor, det blomstrende start-up miljø, universiteterne og skolen? I 

denne paneldebat kan du møde Mads Kibsgaard fra GS1 og fødevarementor for Læringshuset, Kirsten 

Vestergaard Hansen leder af Læringshusets Food lab til en diskussion om hvordan mentorskaber kan 

være med til at skabe fornyelse i fødevaresystemet. Moderator er innovationskonsulent Henrik 

Søndergaard fra Lunds Universitet. 


