
                                                                                                 

 

11. maj 2011 

 

Öresundsklassrummets foreløbige kommunikationsplan 

 

Öresundsklassrummet er på flere måder et nyskabende projekt, og har potentiale som inspirationskilde i mange 
retninger. For at det kan lade sig gøre at kommunikere tydeligt og målrettet til de vigtigste målgrupper, er det 
afgørende at hovedbudskaberne er på plads. Öresundsklassrummet skal være klar over, hvad det vil kommunikere. 
Hvad er særligt ved Öresundsklassrummet i forhold til ”alle de andre projekter”? 

Der er to områder, hvor Öresundsklasseværelset er nyt og har nogle tydelige historier at fortælle. De to områder er 
udbygget med de mest centrale budskaber nedenfor. 

Interregional dansk-svensk ”hverdagsintegration” 

 Elever bygger bro over sundet / Elever bygger bro mellem Sverige og Danmark. 

 Integrationen er effektfuld, fordi det er et langvarigt projekt, hvor børnene (og lærere/forvaltninger) lærer 
hinanden at kende over tid, og håndterer udfordringerne undervejs. 

 Integrationen er effektfuld, fordi udvekslingen baserer sig på konkret projektsamarbejde mellem 
venskabsklasser. 

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 

 Öresundsklassrummet giver som noget nyt de unge en uddannelse i bæredygtig udvikling samlet set, så de 
ikke bare stifter bekendtskab med et løsrevet element, men får forståelse for mangfoldigheden i at skabe 
bæredygtig udvikling. 

 Fokus i Öresundsklassrummet er på adfærd, og at eleverne opnår konkret handlekompetence til at påvirke 
deres omgivelser i bæredygtig retning. 

 Öresundsklassrummet inddrager virkeligheden som partnere. De unge løser virkelige problemer (og bidrager 
til lokal bæredygtig udvikling, jf. Vanløse-elevers bidrag til lokalplan). 

Redskaber til planlægning og prioritering af kommunikationsindsatsen 

Ofte er god kommunikation et spørgsmål om at prioritere rigtigt i brugen af de begrænsede ressourcer. Opstillingen af 
hovedbudskaber bidrager til denne prioritering, fordi det bliver nemmere at beslutte, hvilke budskaber, der er vigtigst 
at kommunikere ud.  

Samtidig er det centralt at kende sine målgrupper. Se interessentliste på side 3. 

Med budskaber og målgrupper opstillet er udgangspunktet for en fokuseret prioritering skabt. I det følgende 
præsenteres yderligere tre konkrete redskaber, som kan bruges til at arbejde med den eksterne kommunikation i 
Öresundsklassrummet. 

Redskaberne skal 1) skabe overblik, 2) være udgangspunkt for en prioritering (også i styregruppen) af 
Öresundsklassrummets ressourcer samt 3) kunne bruges som styringsværktøj. 

Mål/Målgruppe-skema 
I et mål/målgruppeskema opstilles de relevante målgrupper over for de kommunikationsmål, der er i projektet. Denne 
opstilling kan dels bidrage til en prioritering af indsatsen og dels gøre det nemmere at beslutte sig for 
kommunikationsform. 

 

 

 



                                                                                                 

 

 

Mål /Målgrupper Skoler (skoleledere) Almenheden (borgere i 
KBH, Malmø, Lund) 

Regionalpolitikere 

Øge kendskabet til 
Öresundsklassrummet 
som dansk-svensk 
integrationsprojekt 

 Pressemeddelelser  Interreg-konference 

Øge kendskabet til 
Öresundsklassrummet 
som nyskabende inden for 
uddannelse for 
bæredygtig udvikling 

 Pressemeddelelser Gennem RCE 

Øge interessen for 
iværksættelse af 
interregionale 
skoleprojekter 

Turné med involverede 
lærere og elever 

 Personlige mails til 
udvalgte regionalpolitikere 

 

Skemaet er ikke udbygget endnu. De tomme felter er udtryk for at det specifikke mål ikke prioriteres over for en 
specifik målgruppe. De udfyldte felter kan omsættes til en handlingsplan. 

Presseplan 
Hvis det skal lykkes at gennemføre en koordineret presseindsats over en længere periode, så kræver det planlægning, 
sådan at historierne sælges i det omfang, de vurderes at være vigtige/interessante for pressen. Nogle kræver minimal 
indsats, mens andre skal sælges med det store skyts.  

Overordnet tidsplan for kommunikationsindsatsen 
For at skabe overblik, er kommunikationsindsats lagt i en overordnet tidsplan – se også diagram for 
kommunikationsaktiviteter. Den kan også være med til at afdække, hvor der er brug for flere aktiviteter eller flere 
ressourcer. 

 

Tidsplan over nuværende kommunikationsindsats (udført og planlagt) 

2010 - START 2011 2012 2013 

Hjemmeside  

- funktionel fra februar 
2011 

Præsentationsfilm (teaser) 

- oktober 2010 

 

 Bog 

Nyhedsbrev  

 - 3 stk. til dato 

Præsentationsbrochure 

- januar 2011 

 Udstilling 

 Interreg-konference 

- marts 2011 

Mediedækning  på internet, 
aviser og tv 

 Kronik 

   Slutrapport 

 

 



                                                                                                 

 

 

Interessenter og foreløbig kommunikationsindsats 

Interne interessenter: 

- Elever: Nyhedsbreve, tattoo, invitationer til ex. delegationsmøder, kommunikation og planlægning på NING 

- Forældre: Forældreinfobreve og nyhedsbreve 

- Lærere: Nyhedsbreve, målrettede infobreve og infomøder, kommunikation og planlægning på NING 

- Skoleledere: Nyhedsbreve, målrettede infobreve og infomøder 

- forskere/mentorer: Nyhedsbreve, målrettede infobreve og infomøder 

- styregruppe: Nyhedsbreve og referater fra møder 

- tjenestemænd i projekt (ex. økonomer): Nyhedsbreve, målrettede infobreve og infomøder 

- konsulenter: Nyhedsbreve 

- interreg sekretariat: Nyhedsbreve og presseklip 

- For alle interne: Hjemmeside 

 

Eksterne interessenter – se note 1: 

- embedsmænd 

- lokalpolitikere 

- regionalpolitikere 

- forskningsinstitutioner 

- skoler (ledere, lærere og elever) 

- medier (radio, tv og aviser) 

- almenheden – lægfolk 

- andre interreg projekter 

 

Note 1: I resten af projekttiden arbejdes der løbende på at styrke den interne kommunikation. Der kan stadig 

forekomme misforståelser grundet sprogbarrieren og de mange deltagere i projektet. Den eksterne (og interne) 

kommunikationsindsats har primært bestået af hjemmeside, nyhedsbreve, brochure og pressemeddelelser og et år 

inde i projektet, begynder eksterne interessenter at vise øget interesse for projekt. Resten af projekttiden målrettes 

kommunikationsindsats yderligere mod de eksterne interessenter for at skabe øget interesse og opmærksomhed 

omkring projektet. 



                                                                                                 

 

 

Forslag til  initiativer fremover 

Hjemmesider og foldere egner sig til at øge kendskab og vidensniveau hos modtageren, men hvis man for alvor ønsker 
at ændre holdninger eller påvirke adfærden hos sine modtagere, så er interpersonel kommunikation ofte det mest 
effektive. Denne type kommunikation skal være et indsatsområde i Öresundsklassrummets kommunikationsplan, så vi 
kan sprede metoder fra og holdninger til tværregionale bæredygtighedsprojekter og især til at skabe motivation andre 
steder til at iværksætte lignende projekter: 

 Events for lærere / skoleledere / lokalpolitikere eller anden central målgruppe 

 Turné til ovenstående målgrupper: Involverede lærere og elever (evt. sammen med projektansvarlige) tager 
på besøg og fortæller om erfaringer fra projektet. TEMA: Hvordan får I selv et interregionalt UBU-projekt i 
gang 

 Invitation af UVM til arrangement  Opmærksomhed fra UVM på projektet 

 RCE som epicenter for udbredelse af gode erfaringer fra Ôresundsklassrummet – kontakter er skabt i 
København og Skåne 

 Fagblade og medlemsblade som kommunikationskanal (Folkeskolen, Culturels medlemsblad, Merkur Banks 
medlemsblad m.fl.) 

 

Note 2: Københavns Kommune, Bæredygtig Udvikling råder pr. 1. maj 2011 over en kommunikationsmedarbejder, 
Peter Mulvany, der fremover 50% skal arbejde med målgruppeanalyse og implementere Öresundsklassrummets 
kommunikationsstrategi og aktiviteter. 

 
 
 
 
 
 
Anja Liebermann, projektkoordinator og kommunikationsansvarlig 
 


