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- Hej!!! ropade några ungdomar 

från vänklasserna Vanlöse skole 

och Vikingaskolan springande 

mot varandra över gräsmattan i 

Beijers park i Kirsebergs stads-

del i Malmö vid tiotiden. 

Edu-Camp 3 skulle snart börja 

vid scenvagnen med bullar och 

dricka. Pinnar som var ned-

stuckna i gräset mötte de 280 

deltagarna i Öresundsklass-

rummet med braskande svarta 

löpsedlar som: Slumpens hjältar 

hittade barn i översvämmat hus; 

Nu är de sista småfåglarna borta; 

Kackerlackor invaderar Mölle-

vången; Aggressivt råttvirus 

drabbar Malmö. 

Temat för heldagen i Beijers park var 

ett fräckt klimatscenario som utspelade 

sig år 2030 – ”Klimakrise: Öresund 

under vand”, när allvarliga över-

svämningar drabbat trakten runt 

København, Malmö og Lund. 

Hela dagen arbetade ungdomarna med 

sina lärare med temat vid olika 

stationer runt om i det gröna Beijers 

park och med välfunnet serietecknande i 

Ekocentrum. Där arbetade ungdomar 

tillsammans om en seriestrip om klima-

frågor. 

Syfte og foremål med Öresundsklass-

rummet är ju bland annat: ”Öka ungas 

förståelse för regionen”; ”Stärka språklig 

och kulturell integration, främst bland 

elever”; og ”Integrerat samarbete mellan 

Sverige och Danmark om lärande för 

hållbar utveckling”. Under EduCamp3 i 

Beijers park togs säkert en del nya små 

Elever fra Vikingaskolans 9.klasse i Lund og Vanløse Skoles 9D fra København 

på EduCamp i Beijers Park i Malmö. Foto: Peter Mulvany 

Ungas delaktighet i en 

hållbar framtid 

Projektet 

Öresundsklassrummet syftar till 

att bygga et integreret 

samarbejde mellem Sverige og 

Danmark i Øresundsregionen 

om lärande for hållbar 

udvikling.   

 

Öresundsklassrummet sikrer at 

undervisningen rör sig fritt 

rundt i Øresundsregionen, at 

der etableres kontakter mellem 

unge, undervisere, 

professionspraktikere og 

embedsfolk og at der skabes et 

reelt samarbejde.  

 

Projektet skal fremme unges 

kompetencer til at begå sig i 

fremtidens hållbara samfund, 

øge den regionale selvforståelse 

og styrke den sproglige og 

kulturelle integration. 

 

Projektet delfinansieras av 

Europeiska regionala 

utvecklingsfonden genom 

Interreg IVA Öresund-Kattegat-

Skagerrak. 

Öresundsklassrummet er i det nye skoleår (lärår) gået ind 

projektets andet af i alt tre år. I dette  skoleår er fokus på globale 

klimaproblemer og demokratisk inddragelse i løsningsprocessen 

med fokus på energi, natur og mad . I år vil Öresundsklassrummet 

gøre alle elever til klimaambassadører, der støtter klimamålene i 

København, Lund og Malmö. 

På EduCamp 8. september i Malmö tegnede  eleverne deres 

klimaløsninger for et bæredygtigt samfund. Her et bidrag fra Sara 

Andersson 8B, Kirsebergsskolan og Emma Ødum Liebgen 8B, 

Utterslev Skole, der viser, at  vandhanevand (kranvatten) er mere 

miljøvenligt end flaskevand, der transporteres med lastbil. 

Nyhetsbrev nr  5 September 2011 

Vigtige datoer 

20. september Mentormøde 

28. september Mellemkonference 

4. oktober Læringscirkel 1 

12. oktober Læringscirkel 2 og 3 

 

 

Springande över gräsmattan… 
Af: Per Wickenberg, Lunds Universitet  

Öresundsklassrummet ind i andet år 
Af: Peter Mulvany 
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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 

Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommune 

anjali@buf.kk.dk  

+45 2630 4359 

 

Öresundsklassrummet online 

www.oresundsklassrummet

.eu 

 

www.youtube.com/user/

oresundsklassrummet 

Redan vid det första elevmötet i Köpenhamn hösten 2010 

framgick det att språket är en svårighet. Eleverna förstår 

inte danska resp. svenska.  

I svårigheterna med att förstå varandra hittade eleverna 

andra sätt att kommunicera. Vid kommande vänklassmö-

ten kunde lärarna se att elever som kom från samma land 

eller med samma modersmål hittade varandra och började 

prata. Andra elever började prata engelska med varandra 

för att förenkla kommunikationen. Här ser vi att två mål 

krockar med varandra. Är det viktigt att lära sig kommu-

nicera på danska/svenska eller att kommunicera och öka 

förståelsen mellan elever oberoende av vilket språk man 

väljer att använda.  

Efter halva projekttiden har lärcirklarna diskuterat om 

det är viktigt att prata danska resp. svenska eller är det 

OK att prata engelska eller något gemensamt modersmål? 

Här har lärarna olika åsikter och lärcirklarna diskuterar 

detta fortlöpande. En annan fråga att ta upp framöver är 

vilka kulturer som ska integreras i enlighet med projek-

tets syfte? Över sundet finns många fler kulturer än den 

danska och den svenska. 

Många kulturer över sundet 
Av: Harriet Axelsson och Helen Hasslöff, Malmö Högskola 

Klass 7b har under vårterminen 2011 arbetat 

med energiproduktion och haft en tävling, där 

det gällde att bygga ett så effektivt vind-

kraftverk som möjligt. Dessutom fanns en klass 

för snyggast design. Vinnarna hette Ida Borg 

och Gustav Lundgren, och de vann 200g choklad 

för sitt effektiva vindkraftverk. Vinnaren i 

designtävlingen hette Alice Gredelby och Jenny 

Andersson Wärnerup där vann för sitt snygga 

vindkraftverk, även de fick 200g choklad. 

För att avgöra vilket vindkraftverk som var bäst 

mätte vi den genererade spänningen och 

strömmen med hjälp av en multimeter. Därefter 

beräknade vi effekten genom att multiplicera 

spänningen med strömmen.  

Det vinnande vindkraftverket hade en effekt 

som var 4 ggr bättre än den näst bäste, och där 

hemligheten låg i de skålformade relativt små 

PVC-vingarna.  

Vild med vind 
Av: 8b Killebäckskolan 

Guldberg Skole 

sorterer og sparer 
Af: 8. U Guldberg Skole 

Vores ledelse på skolen har sagt ja til at klassen må indfø-

re sorteringen på skolen! Vi skal starte med at sortere på 

vores afdeling og dernæst hos de små. Skraldespandene 

skal vi markere, således at det er tydeligt hvilket type 

affald, skal i de forskellige spande. Hele skolen skal un-

dervises af vores klasse i, hvordan man sorterer affaldet. 

Vi laver en vejledning, som skal lamineres og hænges i 

alle klasser så man altid kan se, hvordan man skal gøre. 

Vi har valgt Københavns Ejendom-

me til at indsamle affaldet. De kan 

tage vores organiske engangsser-

vice med, da deres anlæg ikke er så 

fintfølende. Derudover er princip-

pet bag deres takster for affalds-

ordningen, at det skal kunne betale 

sig at sortere affald. Det skal ikke være prisen, som afhol-

der folk fra at sortere affald. Dagrenovationen betales pr 

kilo. Når vi som skole sorterer i vores affald, sparer vi 

nogle penge og den samlede pris bliver ikke meget mere 

end hidtil. 

Det er vores intention, at tage rundt på andre skoler og 

opfordre dem til at gøre det samme. Projektet har været 

lang tid undervejs, men vi har lært, at man skal være tål-

modig, hvis man vil ændre på verden. 

Man skal være 

tålmodig, hvis 

man vil ændre 

på verden 

Det effektivaste vindkraftverket är vänster. Designvinnaren är till höger 


