
Från andra sidan sett 

Öresundsklassrummets  nyhetsbrev  

I Öresundsklassrummet träffas lä-
rarna i så kallade lärcirklar där de 
samarbetar med kollegor från andra 
sidan sundet och forskare från uni-
versitet och högskola. Den 8 decem-
ber 2010 hade vi i Lund den sista 
lärcirkeln för året i den form som 
vi arbetade med under hösten.  

Vi träffades på Vikingaskolan, lärarna 
från de tre lundaskolorna och cirkelle-
darna. Som inledning tog läraren Jo-
han Krantz med oss in i rummen där 
eleverna arbetade med en utställning 
om ett nytt bostadsområde som snart 
ska byggas öster om deras skola, Nor-
ränga. Hur kan det nya området göras 
långsiktigt hållbart? Klassen hade 
tidigare träffat planerare i Lund och 
nu var det verkligen full fart. Eleverna 
målade, ritade, klippte och diskutera-
de. Modeller stod på borden och färgerna 
sprakade mot oss i skolrummet. Men 
hinner de verkligen bli klara, tänkte vi 
då. Det var ju vernissage redan nästa 
vecka. 

Nästa vecka kom så vernissagedagen, 
torsdagen den 16 december – med årets 
och säsongens absolut värsta snöstorm! 
Det var väldigt tungt och blött att cykla 

och gå till vernissagen på Vikingaskolan. 
Men väl på skolan fanns det redan fullt 
med folk i salarna. Media hade skrivit 
och puffat för utställningen. Elever, lära-
re, skolans rektorer och inbjudna gäster 
från olika håll, bland annat skolchefen i 

Lunds stad, rektorer från andra skolor i 
kommunen som inte ingår i projektet, 
stadsarkitekter, föräldrar, utvecklings-
chefer, m.fl. Vid varje bord stod eleverna 
vid de nu färdiga modellerna av det nya 
området och visade hur just den gruppen 
elever hade tänkt sig att man skulle byg-
ga för en hållbar utveckling. 

Fortsättning på nästa sida. 

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. 

skal blive til biobrændsel som biler 
& busser kan køre på.  

Vi vil kontakte firmaet som laver 
organisk affald om til biobrændsel 
og høre, om det overhovedet kan 
lade sig gøre, men vi skal først 
høre om skolen er med på idéen og 
er villig til at betale for det.  
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Vi har valgt en idé som skal realise-
res, først på skolen og så på hele 
Nørrebro (hvis det kan lade sig 
gøre).  

På skolen: Få tre skraldespande i 
hvert lokale, en til papir, en til 
organisk affald og en til diverse. 
Planen er, at det organiske affald  

När det snöar så ser det ljust ut 
Av: Per Wickenberg och Lars Persson, mentorer i lärcirklar 

Guldberg Skole foreslår effektiv affaldssortering 
Av: elever på Guldberg Skole 

Viktiga datum 

30 mars: Öppet hus på Kirse-
bergsskolan i Malmö 

6 april: Delegationsmöte 3 i 
Köpenhamn 

13 april: Lärcirkel 1 i Kph 

27 april: Lärcirkel 2 i Lund 

28 april: EduCamp 2 i Lund 



På adressen www.oresundsklassrummet.eu 
kan alle nu følge med i projektet.  

Websiden er designet av Simon Tornby fra By X 
i København. Han har valgt et farverigt og 
enkelt design. 

– Öresundsklassrummet sammenbringer jo en 
mangfoldighed af personer og idéer i hele Øre-
sundsregionen, og det er forskelligheden i farve-
valget med til at afspejle, siger Simon.  

Websiden er let at opdatere, da den er direkte 
linked til projektets blog.  

–  Her findes ex information til pressen og snart  
kan man også læse om pædagogiske tips og 
metoder som lærere kan bruge til inspiration, 
siger Åsa Hellström, projektleder i Öresunds-
klassrummet. 

I Öresundsklassrummets första termin, hösten 2010, 
låg fokus främst på grön mobilitet. Nu börjar det 
nya temat om grön teknologi göra sitt intåg på 
skolorna.  

–  Vi planerar att utgå ifrån uppfinningar i undervis-
ningen, säger Ulf Skelander, lärare på Killebäckskolan i 
Södra Sandby utanför Lund. 

–  Det finns många problem med dagens teknologi. Med 
gröna lösningar kan många av dem undvikas, säger Ulf.  

Öresundsklassrummet 
på nettet 
Av: Linnea Uppsäll 
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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 
 

 

När det snöar så ser det ljust ut  
(fortsättning från sida 1) 

Nya utmaningar med grön 
teknologi 
Av: Linnea Uppsäll 

Även Kirsebergsskolan har jobbat med gröna lösningar, där vill eleverna se fler solceller.  

Gästerna frågade och pekade på modellerna medan ungdo-
marna presenterade hur de tänkt och planerat just sitt om-
råde med olika slags transporter – spårvagnar, linbanor, 
cykelbanor, gångstråk, bilvägar – skolor, bostäder av olika 
typer, grönområden, vattenytor, affärer. Sedan pulsade vi 
tillbaka till våra arbeten igen, nöjda och smått överraskade 
av den stora sakkunskap och det engagemang som vi hört 
och sett hos ungdomarna. 

Vad kan vi lära oss av detta korta 
nedslag i skolans verklighet efter 
en knapp termin med Interreg-
projektet Öresundsklass-rummet i 
åtta skolor i Malmö, Köpenhamn 
och Lund. 

Lärarnas förtroende för och enga-
gemang i skolans ungdomar är – som vi redan vet från erfa-
renhet och forskning – helt avgörande för att lyckas i läran-
det. Dessa unga har och utvecklar kompetenser och kun-
skap som blommar ut fullt ut om förväntningar på de unga 
uttrycks tydligt av pedagogerna. En viss portion tålamod 
och pedagogiskt mod behövs också. Som alltid… 

”Lärarnas engagemang i 

skolans ungdomar är helt 

avgörande för att lyckas i 

lärandet.” 


