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Eleverne i Öresundsklassrummet 

tager EduCamp 4 i egen hånd 

med et krav om, at det skal være 

dem og ikke de voksne i Öre-

sundsklassrummet, der bestem-

mer, hvad der skal ske på dagen. 

På et delegatmøde 23. marts tog 

eleverne ordet og krævede med-

bestemmelse på dagen. 27 elever 

fra klasserne i Öresundsklass-

rummet samledes på Københavns 

Rådhus til et delegationsmøde, 

for at blive enige (komma öve-

rens) om, hvad der skal ske på 

EduCampen den 22. maj på Kø-

benhavns Rådhusplads. 

”God indflydelse er, når de voks-

ne faktisk lytter (lyssnar) til vores for-

slag,” siger Sara fra Svaleboskolan. 

Han bliver suppleret af Jonathan fra 

Guldberg Skole der forklarer, at elever-

ne vil bestemme de store linjer for Edu-

Campen – og ikke kun påvirke detaljer-

ne. 

”Jeg vil gerne bestemme, hvad der skal 

laves og hvordan det skal laves. Det er 

god indflydelse,” siger han. 

Projektledelsen i Öresundsklassrummet 

lyttede til kritikken, som havde rumlet i 

flere uger. På delegationsmødet slog Anja 

Liebermann dog fast, at EduCampen ikke 

være et udstillingsrum for de voksnes 

Öresundsklassrum, men elevernes dag, 

understregede projektkoordinator Anja 

Liebermann. 

”Hvis der skal være et politikermøde skal 

det være på jeres præmisser. Det skal 

ikke være gamle mænd, der fortæller jer, 

hvordan det er at være ung,” understre-

ger hun. 

Öresundsklassrummets elever planlægger EduCamp 4 på Københavns Rådhus. 

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 utveck-

lingsfonden genom Interreg IVA 

Öresund-Kattegat-Skagerrak. 

I Somalia är det 160 anställda (ansatte) i landet med både 

natio-nell och internationell personal. UNICEF er en av få 

organisationer som finns inne i landet och som hjälper andra i 

Somalia. Säkerhetsläget ändras hela tiden och varje gång 

UNICEF levererar något måste de ta olika vägar. Under de 

två senaste månaderna de kommit in i landet med cirka 60 

lastbilar, sex fartyg (skibe) och cirka 60 flygplan, totalt cirka 

4000 ton mat. Numera landar tre flygplan om dagen från 

Sverige med olika förnödenheter, framförallt näringstillskott. 

UNICEF har även skickat (sendt) mycket mediciner (vacci-

nationer) mot farliga sjukdomar, men det räcker inte till alla. 
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29 maj - lärcirkelseminarium 

 

Unge overtager EduCamp 
Af Peter Mulvany, Öresundsklassrummet 

Svært at hjælpe i Somalia 
Af Ajdinn, Kirseberg Skola 



Vanløse Skoles Öresundklassrum har været i 

Paris og eksperimenteret med bæredygtighed. 

La Géode er bare et helt fantastisk eksperi-

mentarium for bæredygtige aktiviteter. Det 

kom helt bag på mig, at franskmændene 

arbejder så meget med økologi og bære-

dygtighed. Udstillingen om Grønne Tekno-

logier er jo lige netop en faglig, pædagogisk 

appelsin i Öresundsklassrummets psyko-

sociale turban.Den aktuelle særudstilling om 

havene og klimaet var flot og tankevækkende. 

Den interaktive, gennemgående metode i La 

Géode er et uhyre velegnet læringsprincip 

som vi alle kan lære af. 

Elevstyret undervisning 
Af Erik Insula, lærer, Vanløse Skole 
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Vanløse Skole studerede bæredygtig (hållbar) undervisning i Paris 

UNICEF fortsätter fortfarande att hjälpa en av de fattig-

aste och torraste länderna i Världen, Somalia. Resultaten 

är fortfarande (stadigvæk) inget vidare men de fortsätter 

att göra sitt bästa. Sjukdomarna och barndödligheten 

minskar inte. 

Folket i Somalia är väldigt upprörda och ledsna (oprørte 

og sure) för att barndödligheten är hög. I Somalia dör 18 

procent av alla barn under 5 år, medan det har minskat 

35 procent i världen. Somalia har inte kunnat bygga 

sjukhus som är mest användbart för ett land. Allt detta 

leder till många sjukdomar eller ökad (øget) 

barndödlighet. 

  – Det finns många olika sjukdomar 

t.ex. malaria, detta beror främst att 

vattnet är smutsigt (snavset). Folk 

kan inte tvätta och det leder till 

mycket bakterier och många 

smittsamma sjukdomar, säger 

anställd på UNICEF Tobias 

Hillström. 

Mycket beror också på att folket i Somalia inte får i sig 

den näringen (ernæring) de behöver, det försvagar sedan 

deras immunförsvar som leder till att människorna blir 

lättare sjuka. Det är det största problemet för gravida 

kvinnor, de får inte i sig den mängden mat de behöver och 

dricker inte rent vatten som sedan leder att barnen kan 

födas sjuka (syge). I Somalia så finns det inte bra (gode) 

sjukhus så när mammorna (mødrene) ska föda är det 

ingen bra förlossning (fødsel). 

Det finns inga rena verktyg (redskaber) för det, utan 

samma smutsiga verktyg används för alla andra kvinnor 

också. Det kan leda till att de också får allvariga får 

sjukdomar. Men när barnet väl är fött så behöver 

mamman oroa sig för ett problem till, hur mamman ska 

amma. 

UNICEF:s hopp för Somalia 
Av Ajdinn, Kirseberg Skola 

I Somalia dör 

18 procent av 

alla barn  

under 5 år 

Kontakt 

Projektledare Åsa Hellström Miljöförvaltningen,  Malmö stad, 

asa.hellstrom@malmo.se +46 703 11 14 17 

 

Projektkoordinator: Anja Liebermann, Børne- og Ungdomsforvalt-

ningen Københavns Kommune, anjali@buf.kk.dk  +45 2630 4359 

 

www.oresundsklassrummet.eu 

www.youtube.com/user/oresundsklassrummet 


