
Från andra sidan sett 

Öresundsklassrummets  nyhetsbrev  

Fokus skiftar när Öresundsklassrummet 

tar jullov (juleferie). Borta är skolböcker 

och diskussioner om framtidens hållbara 

samhälle (bæredygtige samfund). På 

jullovet är det dags att vara tillsammans 

med familjen.  

”Det er hyggeligt (trevligt) at holde jul 

med dem. Det er jo min familie,” säger 

Sofie Tilia Loiborg från Guldberg Skole, 

och önskar alla i Öresundsklassrummet 

en vit jul. 

På Husum Skole kommer Yasin Bag att 

sakna sin klass under jullovet, men han 

ser fram emot att vara med sin familj. 

Även hans kompis Besmir Osmani kom-

mer att vara med sin familj och får des-

sutom besök av tre kusiner (fætre). 

”Vi skal ud at køre i min brors bil og gå 

på netcafe og spille. Jeg glæder mig me-

get, fordi de er sjove at være sammen  

med,” säger Besmir Osmani. 

Julhälsning 

I Lund får Emma Karlsson på Vikinga-

skolan besök av sin stora släkt och av 

jultomten (julemanden) som kommer med 

paket. 

”Det blir fullt hus med 20-25 personer till 

jul, så man får bara klämma ihop sig,” 

säger Emma Karlsson, och skickar med 

en önskan till alla i Öresundsklass-

rummet: 

”Jag hoppas ni får en jättegod jul och ett 

gott nytt år,” säger Emma Karlsson. 

Husum Skoles 8U ønsker alle elever i Öresundsklassrummet en rigtig god jul og et godt nytår. Yasin og Besmir er de to drenge 

forret og længst til venstre. 

Ungas delaktighet i en 

hållbar framtid 

Projektet Öresundsklass-

rummet 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, professions-

praktikere 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. 

Vanløse Skoles Øresundsklasse har fået 2720-prisen for deres 

arbejde for bæredygtighed i Vanløse. Med prisen følger 2720 kro-

ner som klassen vil bruge til en studierejse til Paris for at stude-

re bæredygtighed. Sammen med æren fik klassen også rosende 

ord fra Arbejdernes Landsbank og Vanløse Posten: 

”I er ikke bange (rädda) for at udfordre (utmana) hverken jer selv 

eller andre. Nu har I arbejdet længe og dedikeret med at inddra-

ge omverdenen i jeres undervisning. Det er sundt at se ud og sø-

ge inspiration fra andre,” siger Landsbankens Lars Ottosen. 
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Viktiga datum 

19 januari i Lund 

Lärcirkel 2 

25 januari i Lund 

Arbetsgruppsmöte 

2 februari i Köpenhamn 
Gemensam lärcirkelcirkelträff 

FOTO 

Nu är det jullov i Öresund 
Af Peter Mulvany, Öresundsklassrummet 

Vanløse vinder initiativpris for bæredygtigt arbejde 
Af Peter Mulvany, Öresundsklassrummet 



De to Øresundselever Sofie Tilia Loiborg og 

Karla Marie Jokumsen Nielsen fra Guldberg 

Skole glæder sig mest til at spille basketball i 

julen. Pigerne har spillet basket sammen i 

seks år, og når skolen og Öresundsklass-

rummet holder juleferie, skal de to piger over 

sundet for at spille fire dages turnering i 

Lund. Sofie Loiborg er i øjeblikket skadet og 

kan ikke spille med i kampene (matcherna), 

men hun glæder sig til fællesskabet tager med 

for at heppe på Karla og resten af holdet 

(laget). Selv om julen er hygge for de to piger 

sammen med deres familier i Danmark, træk-

ker basketturneringen i Lund med hold fra 

hele Norden mere end far og mor. 

”Jeg har meget at glæde mig til, men jeg glæ-

der mig mest til at spille en masse kampe i 

Lund,” siger Karla Nielsen. 
Unge mellem 10 og 20 år 

fravælger som regel de mil-

jøvenlige varer frem for de 

billigste. Supermarkedernes 

indsats for et miljøvenligt 

samfund er beskedent. Vi 

vil prøve at lave to forskelli-

ge mælkekantoner. Den ene 

skal have et meget simpelt 

look, mens den anden skal 

være mere moderne og re-

klameret. Vi har en idé om, 

at de ældre mennesker vil 

vælge den mere enkle kar-

ton som viser en ”jeg er kli-

mavenlig” attitude. Den farverige og reklamerede er til 

de yngre indkøbere. Der findes allerede en miljøvenlig 

producent, ”Levevis”, der har gjort et arbejde for at få 

de unge til at købe deres miljøvenlige produkter. De 

har lavet en slogansang som bliver sendt i en tv-

reklame. Sangen er en god ørehænger, der får folk til at 

tænke på sund levevis når de handler. 
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Sofie Loiborg (til venste) og Karla Nielsen skal spille basket i Lund. 

Hummel Characters Micro Suit og Hummel Characters 

Training Kit er et miljørigtig mærke for sportstøj 

(sportskläder) lavet af brugte plasticflasker. Vi ser på 

på hvordan man kan promovere denne type varer, 

hvordan deres brand er, og hvordan vi kan gøre dem 

mere synlige for deres kunder med fokus på unge. Vi 

har taget et kig på selve varen for, at se hvordan de 

havde vist, at den var miljøvenlig.  

Det eneste der viste, at det var en genbrugsprodukt var 

et meget lille mærke på ærmet, der 

ikke er særlig synligt. Hverken 

måden butikken (affären) præsen-

terede tøjet, deres reklamer eller 

hjemmeside viser, at varen er af 

genbrugsmateriale (återvänt mate-

rial).  

Her blev vi skuffede (besvikna), da 

den eneste måde (sätt) man kunne 

finde ud af, at det var miljøvenligt, var ved at se på va-

ren. Vi har derfor lavet en reklamefilm og skrevet et 

brev, hvor der står, hvordan de kan fremme disse pro-

dukter. I en tid hvor der bliver fokuseret så meget på, 

at vi skal redde klimaet og jorden, er der brug for at vi 

fremmer produkter som disse. 

Hummel tavs om miljø 
Af Ditte Blom, Nicoline Stokking, Valdemar Morgan Smidt Hansen og 

August Albert Bengtson Nyboe, Utterslev Skole 

Unge fravælger miljø 
Af Mads Otto Holm, Peter Albert Hjortø, Albert Lund Kuhlmann, Utterslev 

Skole 

Her blev vi 

skuffede 
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oresundsklassrummet 
 

Jul med basket 
Af Peter Mulvany, Öresundsklassrummet 


