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2+2 bliver til 5 
Samsø Energiakademi & Samsø Skole 2017
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BY & LAND  
AARHUS - SAMSØ



Folkeoplysning gennem unge mennesker er vejen til en sund fremtid. 

Samsø Skolernes  
10 klasser er 
blevet uddannet 
bæredygtigheds- 
ambassadøre. 
!  

I 2014 kiggede Energiakademiets 
personale dybt i spåkuglen.  

Hvad ville være det vigtigste greb i 
forhold til fremme af miljø og klima 

tilpasning.  

Der var stor enighed om at vi ville 
f r e m m e b æ r e d y g t i g v i d e n o g 

folkeoplsyning til de lokale skoler på 
Samsø. 

Samsø skolernes ledelse besluttede i 

2015, at alle 10 klasser skulle arbejde 
med bæredyg t ighed, he l t ind i 
læreplanerne. 

Energiakademiets undervisnings afdeling 
udviklede i tæt samarbejde med alle 
s k o l e n s l æ r e r e t n y t å r s 

program.Indeholdet havde  5 forskellige 
undervisnings moduler. Vi startede med 
teori og metode og pædagogik for at 

lære at se naturvidenskabsfaget fra 5 nye 
forskellige optikker.  

I den strategiske planlægning var der 

stor enighed om at en fælles tur til 

Århus, ville skabe merværdi derfor 
overskriften 2+2 BLIVER TIL 5. Og turen 

til Århus blev kronen på værket. 

Hele undervisnings forløbet afsluttet 

med ekskursionen til Århus, hvor elever 
og forældre var sammen og eleverne 
formidlede til forældre har været en stor 

succes.  

Skolens ledelse har besluttet at forsætte 
bæredygtighedsforløbet i skole året 

2017- 2018. 

Derfor har det delvise tilskud fra 
Folkeoplysningspulje 2015 skabt 

tradition og forståelse langt ud på 
Samsø. 

Vi takker for de 60.000 kr som har givet 

de unge en enestående mulighed for at 
kunne kalde sig bæredygtigheds 
ambassadøre, og de er stolte af deres 

diplom. 
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Vejen til 
forældrenes hjerter 
går gennem deres 
børn erfaringer



Ændringer grundet den delvis 
bevilling, var det svært at 
udføre den ambition der lå til 
grund i ansøgningen til 
Kulturstyrelse. B.la var ambitionen 
at alle elever skulle modtage Ipads 
undervisningen og filme hele 
forløbet undervejs. Det skar vi ned til 
følgende, i tæt samråd med 
konsulent fra kulturstyrelsen, 
besluttede vi i fælleskab at sætte en 
film- operator til at filme turen til 
Århus. Filmen er færdig klippet den 
1.7 2017 og efterfølgende vil 
materialet blive lagt på Samsø skole 
og Energiakademiets hjemmeside. Vi 
vil gerne sende den til 
Kulturstyrelsen hvis det har værdi og 
kan bruges på jeres hjemmeside. 

Dokumentation Vi ligger lige nu i 
forhandlinger med lænenes fagblad 
Folkeskolen om at levere en 
kommende artikel omhandlende  
hvordan en skole strategisk skifter 
kurs og indarbejde de små skridts 
princip mod en mere bæredygtig 
verden. 

Vi har 
nu 

opkvalificeret 
lærere så de ved 

hvad der findes af aktualiteter på det 
farverige landskab af bæredygtigheds 
tiltag i byen Århus og på landet 
Samsø. 

Vi har haft ca 1300 likes på Samsø 
Energiakademiets facebook side, 
som er en af de mest besøgte 
nyheder på siden i år. Så alt i alt er 
der sket en positiv forandring, og vi 
har alle nydt og lært en masse nyt 
som løfter på tværs af aldre og køn 
og forståelsen af hvad kan vi gøre 
her og nu for at klima tilpasse og 
hvad findes der af teknologier som er 
gavnlige for både mennsker og 
miljø. Vi glæder os til at kunne sende 
vores unge bæredygtigheds 
ambassadøre ud i verden. 

-   -4

Når man kommer 
fra landet gør 

byhaver ikke det 
store indtryk.
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Alternative boformer i Århus


