Energiens Folkemøde 2022
Ungescenen – Program
Torvegade i Esbjerg (mod Musikhuset)
Program
Se mere beskrivelse af de enkelte konkurrencer under Børn&unge på vores hjemmeside
www.energiensfolkemode.dk
(Ret til ændringer forbeholdes)

Torsdag 15. september 2022

10.00 – 11.00

Løvens grønne Hule - Folkeskolen
• Har du/I en virkelig god grøn idé? Det kan være et gammelt
projekt-/skoleopgave (Ex. Edison/Nextlevel/company program),
som er god og grøn. Hvis du/I har fået en ny grøn idé, så vil vi
også gerne høre om den.
• Der udvælges fire af de indsendte ideer. De fire deltagere skal
pitche/fremlægge deres ideer på scenen.
• Herefter kåres vinderne af et dommerpanel
Sponsor: Vestjysk Bank. Præmier på 7.000, 2.000 og 1.000 kr.

12.00 – 12.30

Fremtidens Grønne Stemme - Folkeskolen
• Skriv en passioneret sang eller et digt til din fremtid. Du skal
komme ind på fremtidens globale energilandskab og grøn
omstilling.
• Der udvælges fire af de indsendte bud. De fire udvalgte skal
fremføres på scenen.
• Herefter kåres vinderne af et dommerpanel
Sponsor: Esbjerg Industri- og håndværkerforening. Præmier på 7.000,
2.000 og 1.000 kr.

13.00 – 13.45

Lokal smag
• Sammensæt en smagfuld, nytænkt og klimavenlig ret med lokale
råvarer.
• Der udvælges fire af de indsendte retter. De fire skal præsentere
deres ret på scenen og uddele smagsprøver til et dommerpanel.
• Herefter kåres vinderne af et dommerpanel.
Sponsor: Spar Nord. Præmier på 7.000, 2.000 og 1.000 kr.
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Fredag 16. september 2022

10.00 – 11.00

Løvens Grønne hule - Ungdomsuddannelserne
• Fire grupper er udvalgt til at deltage i finalen.
• Hver har ca. 10 min. inkl. tid til spørgsmål til at fremlægge deres
gode idé foran publikum og et dommerpanel
• Derefter kåres vinderne af et dommerpanel.
• Dommerpanel: Jyske Bank, Riggen, Dansk Industri
Sponsor: Jyske Bank. Præmier på 7.000, 2.000 og 1.000 kr.

11.00 – 11.45

Rollemodelpanel fra de videregående uddannelser – målgruppe:
Ungdomsuddannelserne og 8. – 10. klasse
• Hvad kan du studere i Esbjerg efter endt ungdomsuddannelse?
• Mød et panel af unge mennesker fra videregående uddannelser
og hør dem fortælle om deres valg af uddannelse.
• Kom og hør om hvorfor vores panel har valgt lige præcis deres
uddannelse? Hvad var fedt ved den? Er der mange lektier og
opgaver? Hvad kan man arbejde med bagefter?
Ansvarlig: Julie Skals, Erhvervsplaymaker Esbjerg Kommune og
Education Esbjerg

12.00 – 12.45

Fremtidens Energilandskab - Ungdomsuddannelserne
• Design et innovativt, multifunktionelt Power-to-X anlæg til
Esbjerg. Hvordan kan et anlæg tænkes sammen med andre
energi- og forsyningskredsløb, så alle ressourcer udnyttes
optimalt? Hvordan kan anlægget indgå kreativt i omgivelserne?
• Der udvælges fire af projekterne. Kom og hør de fire
finaledeltagere fortælle om deres design
• Derefter kåres vinderne af et dommerpanel
Sponsor: CIP og HØST PtX Esbjerg. Præmier på 7.000, 2.000, og 1.000
kr.

12.30 – 13.00

13.00 – 13.30

RAP-SURPRISE – One Hand
Fremtidens Grønne Stemme - Ungdomsuddannelserne
• Skriv en passioneret sang eller et digt til din fremtid. Du skal
komme ind på fremtidens globale energilandskab og grøn
omstilling.
• Fire bud er udvalgt. De fire fremlægger deres bud på fremtidens
grønne stemme foran publikum og et dommerpanel.
• Herefter kåres vinderne af et dommerpanel
Sponsor: TotalEnergies. Præmier på 7.000, 2.000 og 1.000 kr.
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13.30 – 14.00

Fra studentermedhjælper til Procurement Performance Lead
• Oplæg på Ungescenen ved Amanda Urup Jensen som startede
hos Semco Maritime A/S, for lidt mere end 1 år siden som
studentermedhjælper, og som efter endt uddannelse blev
fastansat som Global Procuremance Lead
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