
Från andra sidan sett 

Öresundsklassrummets  nyhetsbrev 

Vi vet inte idag vilka kunskaper 
som kommer krävas i framtiden för 
att skapa ett hållbart samhälle.  

Därför har projektet Öresundsklass-
rummet syftat till att tillsammans 
med alla er elever, lärare och men-
torer utveckla och pröva olika  
arbetssätt för att främja grön hand-
lingskompetens, demokrati och var-
dagsintegration över sundet. 

Efter tre händelserika år i Öresunds-
klassrummet är det dags att knyta ihop 
säcken, och blicka vidare. Vi tar med oss 
många lärdomar om regionalt samarbete 
och inte minst våra likheter och 
skillnader i arbetssätt, kultur och 
temperament. Det tar tid att lära känna 
varandra, särskilt i en komplex grupp 
som involverar både elever, lärare, 
mentorer och projektgrupp, men det har 
verkligen visat sig vara mödan värt! 

Projektgruppen är glada att få möjlighet 
att jobba vidare med arbetet att 
förankra kunskaper lärande för hållbar 
utveckling/uddannelse i bæredygtig ud-
vikling genom fortsättningen på 
Öresundsklassrummet: Öresundsklass-

rummet Level 2! Projektet ska verka för 
ökad förståelse kring hållbar utveckling 
och vikten av kunskaps– och resurs-
delning kring Lärhut/UBU över sundet. 
För att skala upp, och ge fler skolor i 
regionen möjlighet att ta del av våra lär-
domar från Öresundsklassrummet krävs 
ett ökat samarbete kring hållbarhets-
frågor, matchmaking mellan olika 
aktörer i regionen och fortbildning kring 
Lärhut/UBU för beslutsfattare, skol-
ledare, utbildare med flera.  

Hoppas ni vill följa med oss på färden! 

Åsa och Anja på Öresundsklassrummets slutkonferens 14 mars 

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, 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. 

En av de sista uppgifterna/opgaverne för projektgruppen 
på den svenska sidan har varit att ta fram en lärarguide 
om ekosystemtjänster/ økosystemfunktioner på Kalvebod 
Fælled och Västra Hamnen.  

Den lyfter olika exempel kring ekosystemtjänster på 
båda sidor av sundet – till exempel marin miljö, dag-
vatten/regnvand och rekreation, och kommer finnas till-
gänglig på Öresundsklassrummets hemsida lagom till 
planeringen inför ta skolår! 

Mer information kommer inom kort. 

Nyhetsbrev nr 15 April 2013 

Aktuellt 

7 maj kl 16.30-18.00  
Öppen föreläsning med Arjen 
Wals på Malmö högskola  

10-13 september  
Connecting Children with  
Nature - konferens i Köpen-
hamn om utomhuspedagogik  

Tack för oss, vi ses i Level 2! 
Av: Åsa Hellström, Anja Lieberman 

På gång: Eko X 
Av: Elin Hasselberg 

Foto: Åsa Hellström  



”Åbenheden og nysgerrighed er vigtigt i forhold 
til skabe nye relationer. Det är grundstenen til 
att kunne opbygge viden og kunnen.”  
Daniel Powell, elev på Vanløse Skole. 

”Till vardags vill vi lärare gärna se att vi har en 
’röd tråd’ i vår undervisning, från det ena året 
till det andra. Sällan lyckas vi etablera en äm-
nesmässig röd tråd så tydligt som vi gjorde un-
der tiden i Öresundsklassrummet.”  
Johan Krantz, lärare på Vikingaskolan 

”Som skole har vi fået udvidet vores kontaktfal-
de og netværk ved at deltage i Øresunds-
projektet, og som følge af det, er der kommet 
flere projekter til skolen, der falder fint i tråd 
med vores naturfaglige del af skolens profil.”   
Vini Heinig, rektor på Husum skole.  

Under projektets gång 
har vi samlat lärdomar 
och erfarenheter i 
bloggen, nyhetsbrev, 
Teacher’s Guide och 
temanumret av  
ES-tidningen.  

Besök Öresundsklass-
rummet Level 2’s blogg och 
fyll i formuläret om du vill 

 prenumerera eller 
avbeställa framtida 
nyhetsbrev 

 Få information om 
framtida evenemang 

 Beställa tema-numret om Delaktighet av ES-tidningen 

www.oresundsklassrummet.eu > Level 2 > Nyhetsbrev 

 
Tack för gott samarbete! Vi hörs och ses under 
fortsättningen av Öresundsklassrummet Level 2! 

Vad tar vi med oss från Öresundsklassrummet? 
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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 Ungdoms-
forvaltningen 
Københavns Kommune 
anjali@buf.kk.dk  
+45 2630 4359 
 
Öresundsklassrummet online  
www.oresundsklassrummet.eu  
www.youtube.com/user/ 
oresundsklassrummet  
 
Teacher’s guide online 
www.esd-guide.eu  
 

”Øresundsklassrummet lagde i høj grad op til tanken 
om de rummelige fag. De tre emner, der skulle arbejdes 
med i projektet skulle integreres i de eksisterende fag og 
timeantal. Her havde læringscirklerne stor effekt. Der 
blev tænkt, reflekteret og videndelt på tværs af sundet 
omkring, hvordan opgaven med integration af emnerne 
kunne gribes an.  
Lärare från Husum skole, i lärcirkel 3 

”Det skulle vara kul att ta några av våra idéer, och att 
kunna komma tillbaka senare och se att åh, det har vi 
varit med och byggt!” 
Elev på Kirsebergsskolan i Malmö, som var med i  
Urban X 

”Vuxna måste våga lita på elevernas förmåga, annars 
kan inte deras ansvarskänsla heller växa.”  
Lars Persson och Per Wickenberg, mentorer i lärcirkel 2. 

Fortsättning följer! 
 

 

Educamp. Foto: Lene Verner Hansen  

Educamp. Foto: Erik Insula 


