
Från andra sidan sett 

Öresundsklassrummets  nyhetsbrev  

Går det att lära sig om håll-
bar utveckling på en kemilek-
tion i en stadspark? Kommer 
dagens elever kunna medver-
ka till att skapa ett hållbart 
samhälle i framtiden? Vad 
händer egentligen i skolmat-
salarna på andra sidan sun-
det?  

Dessa och många andra frågor 
bearbetas i projektet Öresunds-
klassrummet. Högstadieelever 
på åtta skolor i Köpenhamn, 
Lund och Malmö samarbetar i 
två år kring den stora utmaning-
en att ta fram idéer till en håll-
bar skola, i en hållbar stadsdel, i en 
hållbar framtid.  

Varje deltagande klass har en vänklass 
på andra sidan sundet som de tillsam-
mans bildar ett ”storteam” med. Stor-
teamen träffas flera gånger under pro-
jektets gång och kommunicerar med 
varandra på en speciell webbplattform.  

Under hösten har eleverna jobbat med 
temat grön mobilitet och funderat kring 
hur vägen till skolan kan bli mer håll-

bar. Kanske en cykeltunnel med djung-
eltema, trampdrivna bussar eller en 
elgenererande lekplats kan vara något?  

I vinter kommer eleverna att samman-
ställa sina idéer och presentera sina 
bästa förslag för stadsplanerare i områ-
det Nordhavnen i Köpenhamn, en gam-
mal industrihamn som ska bli en håll-
bar stadsdel. Elevernas idéer ska an-
vändas i den verkliga planeringsproces-
sen. 

Elever på Utterslev Skole presenterar sina idéer kring hur vägen till skolan 
kan bli mer hållbar. 

I Öresundsklassrummet visar 
eleverna vägen  

Ungas delaktighet i en 
hållbar framtid 

Projektet Öresundsklassrum-
met syftar till att bygga et inte-
greret samarbejde mellem 
Sverige og Danmark i Øre-
sundsregionen om lärande for 
hållbar udvikling.   
 
Öresundsklassrummet sikrer at 
undervisningen rör sig fritt 
rundt i Øresundsregionen, at 
der etableres kontakter mel-
lem unge, undervisere, profes-
sionspraktikere og embedsfolk 
og at der skabes et reelt sa-
marbejde.  
 
Projektet skal fremme unges 
kompetencer til at begå sig i 
fremtidens hållbara samfund, 
øge den regionale selvforståel-
se og styrke den sproglige og 
kulturelle integration. 
 
Projektet delfinansieras av 
Europeiska regionala utveck-
lingsfonden genom Interreg 
IVA Öresund-Kattegat-
Skagerrak. 

12 klasser blev til 6 storteams på EduCamp 1 
I september mødte 300 danske og svens-
ke 7. og 8. klasse elever hinanden for 
første gang. Det blev en intensiv dag i 
Nordhavnen, København med kreative 
samarbejdsøvelser, Mr. Greens og en 
fælles opgave. 

På trods af udfordringer omkring teknik og 
lokaler, leverede klasserne fine præsentatio-
ner af deres venskabsklasser. På scenen var 
teater, live musik og PowerPoint shows.  

Efter præsentationerne dannede venskabsk-
lasserne 6 storteams, som arbejdede sam-
men resten af dagen. Storteams'ene blev 
hjulpet på vej af 12 specielt indkaldte Mr. 
Greens og deres øvelser omkring bæredyg-
tighed og grønne tanker. 

En embedsmand fra Teknik- og Miljøforvalt-
ningen, Københavns Kommune, afrundede 
dagen med at stille eleverne en fælles opga-
ve omkring grøn mobilitet i Nordhavnen. 

Nyhetsbrev nr 1  December 2010 

Amalie Villesen på EduCamp 

Viktiga datum 
15 december i Köpenhamn  
Delegationsmöte där två elever från 
varje klass möts i Nordhavnen för att 
inspireras och träffa planerare. 

15 december i Malmö 
Arbetsgruppsmöte med representan-
ter från alla parter i projektet. 



Hele klassen tog så toget til Lund. Vi blev godt modtaget af alle 
svenskerne på stationen. Vi blev delt ind i grupper, svenskere og 
danskere sammen. De svenske elever skulle være guider for os. Vi 
var turister i Lund, og fik både set Lunds domkirke og Lunds uni-
versitet. 

Bagefter skulle vi tage bussen hen til Vikingaskolan. Deres skole 
er meget anderledes end vores! De får gratis mad hver dag, og man 
må spise, til man er helt fyldt op! Vi blev serveret en super lækker 
lasagne med salat. Skolen tager endda hensyn til dem, som er ve-
getarer og gluten – allergikere og laver noget mad specielt til dem. 
Hele skolen spiser samlet i en stor spisesal. Det synes jeg er virke-
lig godt! 

Da vi skulle ind i deres klasselokale, skulle man tage skoene af, så 
lærere og elever sad i strømpesokker. Deres klasse er rigtig ren og 
pæn. Senere skulle vi lege nogle lege, så vi kunne lære hinanden 
bedre at kende. Det var virkelig sjovt, og en god måde at komme 
tættere ind på hinanden. 

Vi fik også en rundvisning på skolens udendørs areal. Skolen ligger 
et dejligt sted, godt gemt bag træer. De har nærmest en skov for sig 

selv! 

Vi fik to timer til at gå 
rundt sammen med 
svenskerne på Lunds 
shoppe - gade, og så kl. 17 
skulle vi tage med toget 
hjem. 

Det var en sjov dag, og jeg 
glæder mig allerede til 
svenskerne kommer, og 
besøger os i Vanløse d. 
15/11. 

I Öresundsklassrummet träffas de deltagande klas-
sernas lärare i så kallade lärcirklar där de utveck-
lar nya metoder att använda i undervisningen.  

Lärcirklarna i projektet fungerar som ett forum för utbyte 
av erfarenheter, idéer och metoder för lärande. Lärarna 
får stöd i sitt utvecklingsarbete av forskare från Malmö 
högskola, Roskilde universitet och Lunds universitet. 

– Jag är mycket nöjd med vår första lärcirkelträff, den var 
relevant för min undervisning, säger Thulani Lindberg-
Nielsen, lärare på Guldberg Skole i Köpenhamn.  

En tanke med lärcirklarna är att lärarna ska kunna ut-
veckla utbildningsmaterial som kan användas i den egna 
undervisningen, men också spridas till andra lärare och 
skolor.  

Vår vänklass 
Av Sabina Manga, Marjam Khattab, Dania 
Rubbi och Dieu, elever på Vikingaskolan 

En super god dag i Lund  
Av Liljan Bech Thorsteinsson, elev på Vanløse Skole 

Lärande för lärare 

Först åkte vår klass till Köpenhamn från 
Lund, vi åkte tåg vilket är miljövänlig 
kollektivtrafik. 
När vi kom till 
Köpenhamn så 
hämtade vår 
underbara 
vänklass upp 
oss.  

Vi åkte till 
Örestad och 
kollade på de 
nya universitetsbyggnaderna, en parko-
ur-park och miljön i Köpenhamn. Vi åkte 
även i metrotåg som åkte utan personal, 
väldigt coolt!  

Sedan åkte vi till deras skola, Vanlöse 
Skole, och vi fick se deras byggnad. Vi 
blev riktigt imponerade när vi såg mat-
salen! Efter vi åt vår lunch så lekte vi 
några roliga lekar, som BANG, zipp-
zappzupp och evolutionsleken.  

Efteråt så åkte vi tåg till Ströget och 
shoppade loss! Sedan var vi tvungna att 
säga hejdå vilket var väldigt sorgligt, 
flera i vår klass grät eftersom de verkli-
gen älskade dagen.  

Jag hoppas att vi kan träffa vår älskade 
vänklass snart igen! Köpenhamn var 
verkligen en cool stad och hade verkligen 
coola byggnader! 
Tackar för att vi kunde komma! Storteamet Green Brains besökte bland annat Lunds domkyr-

ka under sin träff i Lund. 

”Jag hoppas att vi kan 

träffa vår älskade 

vänklass snart igen ” 
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Kontakt 

Projektledare 
Åsa Hellström  
Miljöförvaltningen  
Malmö stad 
asa.hellstrom@malmo.se  
+46 703 11 14 17 
 
Projektsamordnare 
Anja Liebermann 
Børne- og Ungdomsforvalt-
ningen 
Københavns Kommune 
anjali@buf.kk.dk  
+45 2630 4359 
 
Projektsekreterare 
Linnea Uppsäll 
Miljöförvaltningen  
Malmö stad 
linnea.uppsall@malmo.se  
+46 40 34 34 24 
 


