
I ett samarbete mellan Roslagens Sparbank, Roslagens 
Sparbanks Stiftelser och ICA Kvantum Flygfyren bjuder 
vi in elever i årskurs åtta till en höst med möjlighet att 
fördjupa sig i Östersjöns utmaningar.
Vi vill ta vårt ansvar och bidra till en mer hållbar miljö 
och ett friskare vatten.
Nu hoppas vi att ni tillsammans med oss vill vara  
med på denna resa och låta ungdomarna styra över 
sin framtid!
Utmaningen ligger i att presentera den mest kreativa 
handlingsplanen för hur var och en av oss, tillsammans 
eller enskilt, kan bidra till att rädda Östersjön.
För att få en grund att stå på och för att inspireras  
bjuder vi in till en Workshop som handlar om Öster-
sjöns utmaningar.
Vidare kommer eleverna att få tillgång till inspelade  
panelsamtal där experter talar kring perspektiven; 
skräp & plast, näringsämnen, läkemedel, kemikalier  
och överfiske.
Utmaningen skulle kunna vara i form av ett temaarbete 
på skolan eftersom miljö- och hållbar utveckling ska  
genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller 
ämne (skolverket.se).
Den 10 november presenteras arbetet för en jury 
som utser den vinnande klassen.

Kriterier
Arbetet ska utmynna i en 5-10 minuter lång film där 
gruppen på ett tydligt sätt gör en handlingsplan för hur 
man ska komma tillrätta med det problem som gruppen 
har valt att fokusera på.

Fokus på kreativa lösningar!
Arbetet ska genomsyras av de perspektiv som anges 
av skolverket:
…”Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven  
jämte de historiska, internationella och etiska perspek-
tiven ska genomsyra all undervisning oberoende av 
kurs eller ämne.”

Workshop den 6-8 september
Tider:  09.00-11.30 – inkl. kortare pauser eller  
 13.00-15.30 – inkl. kortare pauser
Lokal: Campus Roslagen i Norrtälje, Evert Taubes gata

Projektplan för klasserna
•  Använd de inspelade panelsamtalen, som finns på 

projektets hemsida.
September-november:
•  Skapa en handlingsplan med temat: Hur räddar  

vi Östersjön? 
November:
• Presentation av handlingsplanen.
• Final den 10 november.

Mer information
Om projektet, tävlingen samt panelsamtalen: 
www.hallbarhetroslagen.se/

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 31 maj och anmälan  
skickas till: karolina.losell@roslagenssparbank.se

Rädda Östersjön
Delta i vår utmaning där första priset är  
en kul och fartfylld dag på Gröna Lund!


