
 
F R Å N  A N D R A  S I DA N  S E T T  

Ö r e s u n d s k l a s s r u m m e t s  n y h e t s b r e v  

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. 

Nyhetsbrev nr 13 Februar 2013 

Viktiga datum 

14. marts: Slutkonference i 
Öresundsklassrummet på Malmö 
högskola 

Medio marts: Nyhedsbrev 14 

Ultimo marts: Nyhedsbrev 15 

31. marts: Sidste dag for Interreg 
projekt Öresundsklassrummet - 
unges deltagelse i fremtidens 
bæredygtige samfund 

14. marts inviterer Öresundsklassrummet til 
”slutkonference”på Malmö högskola 
Av: Annette Jørgensen 

Der vil være fokus på svensk/dansk hverdagsintegration og virkningsfulde metoder i læring for 
bæredygtig udvikling. På konferencen vil der være mulighed for at møde aktørerne i projektet, at 
høre indlæg og forelæsninger samt at deltage i workshops. Efter konferencen inviteres der til Ur-
ban Drinks - bæredygtig ”netværking”. 
 
Hvilke erfaringer har vi gjort os i Öresundsklassrummet? 
Hvordan kan de unge deltage aktivt i fremtidens bæredygtige samfund? 
Hvad har skolerne lært?  
Hvordan kan vi bruge vore erfaringer fremover? 

Få svarene på konferencen! 

Projektledelsen i Öresundsklassrummet fortæller om succesoplevelser og udfordringer i samarbej-
det over sundet. 

Af workshops kan fremhæves ”Hvad skete der egentligt i klasserummet?” . Her vil en gruppe af 
lærere beskrive de metoder, de har anvendt  i undervisningen og deres erfaringer i praksis.  

3 gode grunde til deltagelse i slutkonferencen 

Udover at få indblik i den store mængde af erfaring, som er indsamlet gennem de sidste 3 år, vil 
deltagerne også få lejlighed til at dele viden med andre, hente værdifuld inspiration og sidst men 
ikke mindst muligheden for at netværke med hinanden.     

 

 

 

HVEM DELTAGER? Konferencen er målrettet lærere, skoleledere, forskere, embedsmænd 

og politikere fra hele Øresundsregionen.  Der er plads til 200 svenskere og danskere.  

TID: 14. marts 2013, kl. 9-16 med mulighed for ”mingel” efterfølgende. Institutet för hållbar 

stadsutveckling (ISU) inviterer på Urban Drinks efter konferencen. 

STED: Orkanen, Malmö högskola. Få minutters gang fra Centralen. 

 

Tilmeld dig allerede i dag 
eller  

inden den 5. marts! 

 
”Se vores mobile  
udstilling om  
uddannelse for  
bæredygtig udvikling  
på slutkonferencen” 



 

 

Elevernes 2-årige samarbejde i Öresundsklassrummet 
sluttede i juni 2012. Det betød ikke fri for lærerne! 
Allerede efter sommerferien i august, mødtes lærerne på 
Ven til et to-dages ”skriveværksted”. Her blev erfaringer, 
værktøjer og metoder samlet med støtte fra 
læringscirklernes mentorer. 

De værdifulde erfaringer som både lærere og elever 
har gjort sig i samarbejdet på tværs af Sundet og i at 
integrere læring for bæredygtig udvikling  i under-
visningen, skal spredes ud til skoler i Øresundsre-
gionen - og  helst endnu længere ud! Læringscirklernes 
mentorer har derfor i tæt samarbejde med lærerne og  
skolelederne  i Öresundsklassrummet opbygget 
hjemmesiden “Teacher’s Guide”.  Siden har sin egen 
webadresse, ud over dens faste plads på  
www.oresundsklassrummet.eu.  

Også elevernes egne film, fra projektets 8 deltagende 
skoler, er samlet på  “Teacher’s Guide”. 

Få inspiration  - allerede i dag - 

til at inddrage UBU/Lärhut i undervisningen 

på 

www.esd-guide.eu 

Brug ”Teacher’s Guide” 
Av:  Anja Liebermann 
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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 
 
Projektsekreterare 
Linnea Uppsäll 
Miljöförvaltningen  
Malmö stad 
linnea.uppsall@malmo.se  

 

 

Nummer  6 af det katalansk/svenske tidskrift ”ES-Tidningen” 
udkommer i marts 2013 som særnummer med temaet 
”Delagtighet/Deltagelse”. Artiklerne i tidsskriftet tager primært 
udgangspunkt i Öresundsklassrummets arbejde igennem de sidste 3 
år. 

ES-Tidningen bliver i foråret sendt ud til skoler, forsknings-
institutioner,  forvaltninger og andre vigtige kontakter i 
Øresundsregionen. Tidsskriftet er tænkt som konkret formidling af  
og inspiration til at arbejde med Lärhut og samarbejde på tværs af 
Sundet.  

Alle aktører i Öresundsklassrummet har bidraget med inspirerende 
og informative artikler og fotos. Så hold øje med udgave nummer 6 af 
ES-Tidningen! Bemærk at alle deltagere i  slutkonferencen modtager  
et gratis eksemplar af  tidsskriftet. 

ES-Tidningen er på vej! 
Av: Anja Liebermann 

Invitation, program og tilmelding  

til  

Öresundsklassrummets slutkonference  

14. marts i Malmø  

 

på svensk klik her 

på dansk klik her 

http://esd-guide.eu/
http://www.malmo.se/download/18.723670df13bb7e8db1bf78d/Slutkonferens_%C3%B6resundsklassrummet_program_2013.pdf
http://www.malmo.se/download/18.723670df13bb7e8db1bfc03/Slutkonferens_%C3%B6resundsklassrummet_program_DANSKA.pdf

