
Från andra sidan sett 

Öresundsklassrummets  nyhetsbrev  

Københavns gamle industri-
havn Nordhavnen skal om-
dannes til en ny levende 
bydel. Öresundsklassrummets 
seks storteams arbejder nu 
sammen om at undersøge 
hvordan kommende skoler 
kan være med til at skabe en 
bæredygtig bydel. 

Det var måske årets koldeste dag 
da Öresundsklassrummet var på 
tur i Nordhavnen sammen med 
BY X i Københavns industrihavn. 
Det var det første delegations-
møde i Öresundsklassrummets 
arbejde med dette halvårs fælles-
opgave: Hvordan kan kommende skoler 
etableres i Nordhavnen så de bidrager til 

at skabe en bæredygtig bydel? 

24 elever repræsenterer Öresundsklass-
rummets 12 klasser når de mødes til en 
række delegationsmøder i perioden for 
at arbejde med fællesopgaven. Eleverne 
bruger deres erfaringer fra arbejdet med 
bæredygtighed og grøn mobilitet om-
kring deres egne skoler og lokalmiljøer 
til at komme med konkrete ideer og 

forslag til Nordhavnen. 

Det er en unik mulighed for elever og 
dem som planlægger byen at samarbejde 
om at udvikle ideer til hvordan man med 
en ny skole kan skabe et oplevelsesrigt og 
bæredygtigt undervisningsmiljø i den nye 
bydel. Københavns Kommune og By & 
Havn som står for udviklingen af Nord-
havnen vil senere på året modtage Öre-
sundsklassrummets ideer og 
anbefalinger. 

De danske tegnestuer COBE og Sleth viste Öresundsklassrummet rundt i 
Nordhavnen.  

Fremtidens voksne udvikler skole til 
fremtidens børn 
Av: Kamilla Kjærgaard 

Ungas delaktighet i en 

hållbar framtid 

Projektet Öresundsklassrum-
met syftar till att bygga et 
integreret 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. 

Bomässa om det framtida Norränga i Lund 
Text: Linnea Uppsäll, foto: Åsa Hellström 

Det hörs ett ivrigt sorl från en strid ström besökare och 
elever på Vikingaskolans bomässa. Temat för dagen är 
att presentera förslag på hur det närliggande området 
Norränga kan se ut i framtiden, förslag som till och med 
fått uppmärksamhet i TV.  

Trygghet, integration, modern kollektivtrafik, odlings-
lotter och skejtparker nämns i elevernas presentationer. 

– Vi vill också ha metro uppe i luften, som i Köpen-
hamn. Och vi har inspirerats av Monets näckrosdam-
mar, vatten är lugnande, säger Madina Mustamandy.  
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Viktiga datum 

10 februari: Lärcirkel 1 och 2 
träffas i Malmö 

Uge 7: Vinterferie i København 

Vecka 8: Sportlov i Lund och 
Malmö  



På Kirsebergsskolan i Malmö är eleverna 
i klasserna 7a, b och c igång med att pla-
nera hur gatorna kring skolan kan bli 
bättre och trevligare. Bland idéerna 
finns solceller på taken, musik i träden 
och färgglada papperskorgar. 

– Vi vill ha både vindkraftverk och solceller 
på skolans tak. Då får vi miljövänlig el i sko-
lan och överskottet av el kan användas i de 
omgivande husen, säger eleverna Jelena Lati-
novic och Estefany Reyes. 

Eleverna har tagit fram broschyrer, samlat 
namnunderskrifter och skrivit insändare för 
att skapa uppmärksamhet kring sina förslag. 
Dock hörs vissa tvivel i elevgrupperna om hu-
ruvida beslutsfattare kommer att bry sig om 
att lyssna på ungdomarna.  

I januar måned lagde Åsa, Linnea og Anja vejen 
forbi Guldberg Skole og Vanløse Skole. De fulgte 
med i klassernes aktuelle og inspirerende arbejde i 
Öresundsklassrummet. 

På Guldberg Skole var eleverne i fuld gang med at tage 
hul på tema 2 – grøn teknologi. Klassen har sat fokus på 
det store madspild, som vi alle kender til. Eleverne 
arbejder på et forslag med at få placeret specielle 
madaffaldsspande rundt omkring på skolen, som jævnligt 
tømmes af et firma, der omsætter affaldet til biogas. 
Klassen planlægger en større underskriftsindsamling i 
hele København, for at gøre politikerne opmærksomme på 
det store problem. 

På Vanløse Skole var der også stor aktivitet i det 
pulserende klasselokale. Vi så elevernes egen videofilm 
om bæredygtighed og medborgerskab. Vi så plancher og 
innovative planer for et nyt grønt område ved skolen – en 
vej der skal lukkes ved skolen. I februar er 
repræsentanter fra klassen inviteret i Folketingets 
ungdomsparlament, hvor de skal fremlægge et lovforslag 
om grønne P-kældre – et lovforslag der blev udvalgt 
blandt mange forslag fra klasser i hele Danmark. 

Men vad lär de sig egentligen? 
Av: Linnea Uppsäll 

Idéer för ett hållbart 
Kirseberg i Malmö 
Text: Linnea Uppsäll, foto: Åsa Hellström 

Projektgruppen på skolebesøg 
Av: Anja Liebermann 

I Öresundsklassrummet får eleverna träffa ungdo-
mar från andra sidan sundet, påverka sin egen lä-
randeprocess och göra studiebesök på allt ifrån arki-
tektbyråer till naturskolor. Samtidigt ska de uppfyl-
la läroplanernas förväntningar och lära sig allt som 
andra elever lär sig.  

Kirsebergsskolans rektor Marianne Mårtensson har gjort 
en undersökning av hur elevernas lärande gått och blev 
själv överraskad av resultatet. Eleverna lär sig faktakun-
skaper samtidigt som de utvecklas som personer: 

– Jag har sett att eleverna kan omsätta sådant de upp-
täckt i sin kartläggning i konkreta förslag på förbätt-
ringar och att de lär sig om praktisk demokrati. 

– De har jobbat på med projektet 
och lärt sig allt från att ta fram 
statistik till att bygga modeller, 
säger Maud Wall, lärare på Kir-
sebergsskolan. 

Dawit Adebo, lärare på Vikinga-
skolan, menar att resorna över 
sundet har betydelse:  

– Eleverna har tagit intryck av sina resor till Köpen-
hamn och kommit fram till egna idéer. De är duktiga på 
att presentera dem eftersom det är deras egna tankar. 

”Eleverna har tagit 

intryck av sina resor till 

Köpenhamn ” 
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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 
 

Eleverna på Kirsebergsskolan har gjort plakat om sina förslag. 


