
Projektskema – egne projekter 

Titel  Bæredygtighed og design (arbejdstitel) 

Kort beskrivelse af projektet 

 

Projektet  er afholdelse af 4 workshops over en skoledag for 6.-8. klasses elever fra 

Østerbros skoler/ klubber, én klasse pr. workshop, dvs. i alt  4 skoleklasser.  

Deltagerne får en gennemgang af bæredygt ighed, genbrug (evt . FN’s verdensmål) og 

efterfølgende får de mulighed for at  designe og sy deres egen mulepose og evt . andre 

brugsgenstande ud af genbrugsstof. Projektet  tænkes som et samarbejde med M iljøpunkt 

Østerbro med ophæng i deres projekt  omkring ” Plast ikposefrit  Østerbro” . 

 

Formål  

- Hvorfor skal lokaludvalg gennemføre dette 

projekt? 

- Hvilken problematik skal projektet  afhjælpe? 

- Hvordan relaterer projektet  sig t il 

lokaludvalgets overordnede målsætninger og 

lokaludvalgets generelle funkt ion  

 

Formålet  er dels at  skabe en miljøbevidsthed bland de deltagende børn og dels at  skabe 

netværk og samarbejde med de deltagende skoler og børn. 

 

Der skal arbejdes med de unges kreat ivitet , så de selv kan være med t il at  designe deres 

mulepose, så den gøres mere at t rakt iv. 

 

Projektet  har ophæng i målsætningen omkring netværksdannelse og dialogskabelse blandt 

de deltagende børn og unge. Det er derfor vigt igt , at  skoler, klubber mv. deltager på tværs 

af inst itut ioner. 

 

Aktiviteter 

 

Deltagerne inviteres t il at  deltage i et  workshopforløb med en designer/ designstuderende, 

der kan inspirere deltagerne t il at  lave spændende designs, så man får lyst  t il reelt  at  bruge 

muleposerne. En medarbejder fra miljøpunkt/  en lærer eller lign. fortæller børnene om 

bæredygt ighed (gerne forud for projektet). Ved afslutning af workshop afholdes en lille 

event, hvor eleverne kan få mulighed for at  vise, hvad de har lavet t il venner og/ eller 

familie. 

Succeskriterier 

- Hvilke målbare kriterier skal der t il, for at  

formålet opnås? 

 

- Have fundet interesserede deltagere (skoler, klubber eller lign.) senest ved årets 

udgang. 

- Finde deltagere fra minimum 2 forskellige skoler, klubber eller lign. 

Tidsplan 

- Hvornår skal akt iviteten afholdes? 

- Hvornår skal de forberedende akt iviteter 

afholdes? 

 

Netværksarbejde: 

- Kontakt  t il skoler, klubber mv. løbende over efteråret (LU og M PØ) 

Workshops: 

- Afholdes i foråret 2020 (afhængigt  af samarbejdsparter) 



Interessenter/ målgrupper 

- Hvem er målgrupper og interessenter?   

- Hvem skal involveres direkte i projektet? 

- (Hvad er deres mål og ønsker i relat ion t il 

projektet?) 

 

M iljøpunkt Østerbro (samarbejdspart , sparring og koordinering af projekt , assistere med at  

netværke med skoler, evt . deltage i undervisningsforløbet.) 

Bydelens skoler (- eleverne som deltagere, - skolernes lærere skal gerne involveres og om 

muligt  deltage som en del af undervisningen, - mulighed for at  bruge skolernes 

lokaler/ faciliteter) 

Frit idshjem/ SFO’er 

Klubber 

Kommunikationsplan 

- Hvilke medier skal anvendes t il de forskellige 

målgrupper/ interessenter? 

- Direkte kontakt  t il udvalgte grupper? 

- Overvejelser om budskab og vinkling. 

 

 

Plan for opfølgning og evaluering af projektet Afholde et  opfølgende møde med de deltagende skolers lærere og eller elever for at  drøfte 

projektets effekt . 

Opgavefordeling 

- Tovholder i sekretariatet? 

- Sekretariatets rolle og opgaver? 

- Fagudvalg/ tovholder i LU? 

- LU fagudvalg/ tovholders rolle og opgaver? 

Lartey er tovholder i Lokaludvalget + børn og ungefagudvalget 

Ellen er tovholder i sekretariatet 

Samarbejdsparter/ eksterne ydelser 

 

Inspirator/ designer t il undervisning i workshops 

Skoler – der skal gerne være en lærer/ pædagog t ilsted, som kender eleverne 

Genbrugsbut ikker – aftale omkring genbrugsstof 

Budget Honorar t il designer/ underviser:  20.000 Kr. 

M aterialer: 10.000 kr. 

Forplejning: 5.000 kr. 

I alt : 35.000 kr. 

 


