
Från andra sidan sett 

Öresundsklassrummets  nyhetsbrev  

I vores projekt har det inter-

regionale samarbejde mellem 

embedsmænd, skoleledere, 

forskere, lærere og elever 

skabt synlige resultater og 

omtale, senest ved elevernes 

EduCamp 4 på Københavns 

Rådhus. Malmö stad og Kø-

benhavns Kommune har læn-

ge ønsket at dette samarbejde 

bliver mere permanent, når 

det gælder at styrke indsatsen 

og øge opmærksomheden om-

kring Uddannelse for Bære-

dygtig Udvikling, UBU 

(Lärande för hållbar 

utveckling, LÄRHUT) i Øre-

sundsregionen. 

21. maj modtog kommunerne den gode 

besked, at samarbejdet kan fortsætte 

med økonomisk støtte under navnet Öre-

sundsklassrummet  Level 2 – Learning 

and Action for a Sustainable Öresund. 

Projektet delfinansieres af Interreg IV A 

i perioden 1. august 2012 til 31. decem-

ber 2014. 

 

Skal skabe permanent platform 

Projektets mål er etableringen af en per-

manent, politisk og økonomisk forankret 

platform der har virke og fokus på UBU 

på begge sider af Sundet. Aktiviteterne i 

det nye projekt spænder vidt fra work-

shops og strategiværksteder for skolele-

dere, politikere og embedsmænd til stu-

dieture for lærere og tilbud om en klima-

ambassadøruddannelse for elever. Malmö 

stads Miljøforvaltning er leadpartner i 

det nye samarbejde, mens Malmö högsko-

la og Københavns Kommunes Børne- og 

Ungdomsforvaltningen er partnere. Hold 

øje med ”Level 2” på Öresunds-

klassrummets webside fra efteråret 2012! 

Öresundsklassrummet  Level 2 skal være en permanent, politisk og økonomis forank-

dret platform for uddannelse for bæredygtig udvikling (lärande för hålbar utveckling). 

Ungas delaktighet i en 

hållbar framtid 

Projektet Öresunds-

klassrummet 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. 

300 elever fra København, Malmö og Lund satte 22. maj en festlig 

finale for Öresundsklassrummet. De havde sat københavnske og 

svenske politikere og embedsmænd stævne til en grøn dyst på 

viden og færdigheder om klima, miljø og grøn trafik. På Rådhus-

pladsen konkurrerede unge og voksne med stafet, skraldesortering 

og gættekonkurrence i kampen om mobilopladere med solceller. 

”Det er helt tydeligt, at eleverne har fået udvidet deres horisont og 

har en tendens til at tænke ud over deres egen skoles grænser og 

fået et udsyn til verden,” siger Henrik Gretoft, konstitueret leder i 

Københavns Kommunes Kontor for Bæredygtig Udvikling, der 

sammen med de øvrige partnere står bag Öresundsklassrummet. 
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Viktiga datum 

30-31 august: Fælles læringscirkel 

23 oktober: Fælles læringscirkel 

26 november: Fælles læringscirkel 

Öresundsklassrummet er kommet for at blive! 
Af: Anja Liebermann, Öresundsklassrummet 

Öresundsklassrummet afslutter to års elevsamarbejde 
Af Peter Mulvany, Öresundsklassrummet 



”Vi barn har viktiga saker att säga till er som 

bestämmer!” Det var det budskapet när elev-

erna i klass 5 på Kirsebergsskolan i Urban X 

presenterade sina idéer för Sege park. Här 

planerar Malmö stad att bygga nya bostäder. 

Urban X är en del av Öresundsklassrummet 

som går ut på att utveckla pedagogik kring 

arkitektur och stadsutveckling och att få in 

barn i stadsplaneringen, inspirerat av By X i 

Köpenhamn. Politikerna och tjänstemän 

lyssnade uppmärksamt till elevernas 

imponerande presentation och ställde en 

mängd frågor till eleverna som svarade och 

vidareutvecklade hur de hade tänkt. 

Malmös kommunalråd Lari Pitkä-Kangas 

kom för att lyssna på eleverna. Han menade, 

att planering skal ta inn barns behov. 

”Barns perspektiv på utformningen av det offent-

liga rummet är värdefullt för hela staden.” 

Af Peter Mulvany, Öresundsklassrummet 

 

Klasserne i Öresundsklassrummet siger farvel (hej då) og 

på gensyn (återseende) til deres venskabsklasser i video-

film på youtube. Her har eleverne på Killebäckskolan, Vi-

kingaskolan, Husum og Utterslev Skole taget kamera i 

hånd og lave kærlige, skægge (roliga) og anderledes ved-

modige hilsener til den anden side af sundet. Klik ind på 

http://bit.ly/MmgFHI 

Dansk inspiration 
Av Helena Persson, Öresundsklassrummet 
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Lari Pitkä-Kangas med Ilvana Ibrahimovic och Sebastian Larsson med en 

model lavet af eleverne. Foto: Åsa Hellström. 

EduCamp 4’s fokus på leg var et godt didaktisk kneb, der 

hjælp læringen hos eleverne i Öresundsklassrummet. Det 

forklarer den pædagogiske ekspert, post doc. Karsten 

Bruun Hansen fra Institut for Planlægning, Aalborg 

Universitet, der var med på dagen og fulgte eleverne på 

tæt hold ude på rådhuspladsen. 

”Eleverne gik vildt meget op i de 

små konkurrencer (tävlingar) og 

var gode til at svare på 

spørgsmålene (frågorna). Uden at 

have spurgt eleverne, vil jeg gætte 

på, at de bedre husker (kommar i 

håg), hvad de har lært denne dag, 

end hvad de ellers har lært i deres 

skoletid” siger Karsten Bruun 

Hansen. 

Der er forskellige måder (olika sätt) at lære på, forklarer 

han, og mens nogle trives bedst med at lære i et 

klasseværelse (klassrum), skal andre bruge kroppen eller 

sanserne frem for at lære gennem en abstrakt tilegnelse af 

stoffet (ämnet). 

”Man fastholder læringen ved at skabe nye rammer og 

variere læringsformerne. De abstrakt lærende elever 

synes måske, at konkurrencerne var kedelige, men ved at 

kombinere forskellige læringsmåder rammer læreren 

bredere,” forklarer han. 

Leg støtter læring 
Af Peter Mulvany, Öresundsklassrummet 

Farvelfilm på Youtube 

”Man fastholder 

læringen ved 

at skabe nye 

rammer” 

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 
 

Killebäckskolan siger farvel til Öresundsklassrummet 


