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Ideer flyver ind over bordet i form 

af små post-it. På hver gul lap 

står ting vi skal huske, når vi  

optager film, kamera, manu-

skript, sjovt tøj, mikrofon, bag-

grund, gode ideer osv. Opgaven 

(Uppgiften): ”Klimaplanen 2025” 

står skrevet på whiteboardet. 

Eleverne på Husum og Utterslev 

Skoler er klimaambassadører. De 

arbejder på en opgave for Energi- 

& Vandværkstedet i Valby. Kø-

benhavn vil være en CO2-neutral 

by i 2025, og eleverne skal kom-

me med forslag til en ny klimaud-

stilling, der sætter fokus på, hvad 

vi sammen og hver især kan gøre 

for at leve op planen. Eleverne på Ut-

terslev skole har valgt, at de besøgende 

på udstillingen skal optage et kort film-

klip, hvor de med egne ord fortæller, 

hvad der kan gøres. 

Reklamefilm og professorbriller 

Ideerne er ved at tage form. – Vi vil lave 

en reklamefilm, siger Stephanie. 

Optagelsen skal foregå udenfor. Foran 

hende og Kassem ligger et manuskript 

klar til brug. Bilal og Sofie planlægger et 

nyhedsindslag. De har brug for et par 

briller til Bilal, hvis han skal ligne en 

professor. 

Elevernes filmklip skal præsenteres på et 

præsentationsmøde. Der får de den ende-

lige dom om Energi- & Vandværkstedet 

vil bruge deres idé. Ideen er at de mange 

små filmklip skal på Youtube, hvor antal-

let af hits bestemmer månedens bedste 

klip. De besøgende, der laver det mest 

populære klip, modtager en præmie. 

Rundt omkring i København skal der pla-

ceres smartkoder der linker til Youtube-

filmene.  

Klimaambassadører fra Husum og Utterslev Skoler præsenterer første udkast 

til ny klimaudstilling på Energi- & Vandværkstedet. 

Ungas delaktighet i en 

hållbar framtid 

Projektet Öresundsklass-

rummet 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 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 utveckl-

ingsfonden genom Interreg IVA 

Öresund-Kattegat-Skagerrak. 

Alla människor förtjänar att leva 

och Sverige borde hjälpa Somalia 

istället för att slösa (spilde) 

pengar på saker som är onödiga 

(unødvendige). Nu i Somalia dör 

många barn bara för att dom har 

inte den vård (pleje) som de 

svältande (sultende) barnen 

behöver. Många människor i 

Somalia blir sjuka, därför att 

vattnet inte är rent.  Istället för 

att vi i Sverige inte hjälper så 

mycket så kan vi tänka att dom 

är också människor precis som 

alla andra. 

Rädda barnen 

Om vi i Sverige hjälper de 

svältande barnen i Somalia så 

kommer ni att rädda barnen från 

för tidig död. Ni kommer att ge 

barnen en bättre framtid. 
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Viktiga datum 

5. marts Læringscirkel 2 

6. marts Læringscirkel 3 

15. marts Læringscrikel 1 

10. april Læringscirkel 2 

17. april Arbejdsgruppemøde 

25. april Styregruppemøde 

 

 

København arbejder for klimaplan 
Af Anette Vestergaard, profilskolekoordinator, Utterslev Skole 

Hjälp Somalia 
Av Miranda Krenzi, Kirsebergsskolan, foto: UNICEF/Shehzad Noorani 



Öresundsklassrummet fik tyske svar på deres 

spørgsmål (frågor), da klimabanden fra Vanløse 

var i Lübeck. Svarene kom fra klimaforsker 

Andreas Fey hos Klimaschutz, da klassen 

besøgte den tyske by 1. december. 

Eleverne fik meget videnskabelige svar på deres 

spørgsmål: Hvad gør man for klimaet i Lübeck, 

Hvad gør I med jeres regnvand, når det regner i 

stride strømme, hvordan fortæller (berättar) 

man om klima og demokrati og kan man få de 

unge med i klimadiskussionerne? 

Grønne svar 

Nogle af de mere interessante svar, var fx, at 

rådhuset (stadshuset) har udstyret alle ansatte 

med flotte, nye tjenestecykler. Mange gader 

gøres smallere og ensrettes; men cykler må fær-

des i begge retninger. Der arbejdes på at skabe 

en letbane. Der arbejdes på at få flere med den 

kollektive trafik – og så arbejders der meget 

med biogas, biobrændsel, vind- og solenergi. 

Barista är ett litet café som 

ligger precis vid Entrés ena 

ingång. Det är ett mysigt 

(hyggelig) café med massa 

kuddar (puder) och god mat 

och dryck. Men det är något 

som gör caféet lite extra spe-

ciellt: allt de serverar är mil-

jövänligt och en del av pen-

garna går till skolmat till 

elever i Etiopien. En sak vi 

tycker är extra bra är att 

muggarna (krusene) är 

gjorda av majsstärkelse. 

Tänker på miljön 

Michelle har jobbat på Barista i ett halvår. Hon tror, at 

fler och fler tänker på miljön när de fikar (drikker kaffe) 

här. Själv tänker hon mycket på miljön och klimatet efter-

som hon jobbar med det på caféet.  

– Vi hjälper 500 barn som får mat varje dag nu.Vi har en 

skola i Etiopien bara, men vi vill utöka det så att det är 

fler företag som hakar på och hjälper till, säger Michelle. 

Vanløse spørger Lübeck 
Af Erik Insula, lærer, Vanløse Skole 
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Vanløses Skoles Öresundsklasse med spørgsmål til den tyske klimaforsker. 

Varje dag dör ungefär 21 000 barn. 40 % dör under sin 

första månad i livet. Många barn dör av t.ex. polio, 

mässling, diarré och malaria. Den här tragedin kallas 

"den tysta (tavse) katastrofen" eftersom den sällan 

uppmärksammas annat än som statistik i rapporter. 

Undernäring och brist (mangel) på rent vatten är två 

bidragande faktorer till mer än 50 % av dödsfallen. 

Minst hälften av offren i krig är barn, vilket betyder att 

det idag dör betydligt fler barn än soldater. 

Alla barn har rätt till rent 

vatten, bra hygien, 

näringsriktig mat och hälsovård 

(pleje) så att de får möjlighet 

att överleva. Då kan de växa 

upp och utveckla sina fysiska 

och psykiska färdigheter.  

Viktig start på livet 

De första åren i livet är avgörande för ett barns framtid. 

Den viktigaste fasen för hjärnans utveckling pågår i ett 

barns tre första år. Får man rent vatten, bra hygien, 

näringsriktig mat och hälsovård så har man större chans 

att överleva, växa upp och utveckla sina fysiska och 

psykiska färdigheter. En bra start i livet lägger grunden 

för barnets framgångar i skolan och för livslång hälsa. 

Många barn i världen saknar denna grundtrygghet – 

främst på grund av fattigdom och okunskap. 

Alla barn har rätt att leva! 
Av Fredrik Jansson, Kirsebergsskolan 

Barista för hållbar utveckling 
Av Nelly Lundqvist, Josephine Larsson, Sara Andersson, Kirsebergsskolan 

 

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 
 

Den här tragedin 

kallas den tysta 

katastrofen 


