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MARIESTAD. EU-finansierat skolprojekt med Island och Tyskland

Projektgrupp. Alla elever i årskurs åtta på Tunaholmsskolan fick information om det EU-finansierade projektet och möjlighet till att söka. Totalt 16 elever sökte och fick alla möjlighet att
vara med.
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Tunaelever gästar Island
UTBYTE. På fredag åker tio åttondeklassare och två lärare från Tunaholmsskolan till Island. Där ska de
spendera en vecka som en första del i
projektet Blast the Plast.
Förra hösten fick Tunaholmsskolan en förfrågan
från Alemannenschule i
Tyskland om att delta i EUprojekt. Alemannenschule
besökte Tunaholmsskolan
för två år sedan då skolorna
samarbetar i ett annat projekt.
Lärarna Johanna Brodén
Westergren och Belinda Johansson är ansvariga för Mariestadseleverna i det nya
Blast the Plast-projektet.
– Vi tyckte att det var
spännande och en möjlighet
att få utvidga klassrummet,
säger Belinda.

Elevernas val
I somras fick projektet
grönt ljus. Under två år ska
en grupp elever, som nu
går i årskurs åtta, arbeta
tillsammans med Belinda
och Johanna under elevens
val.
– Det var 16 elever som
önskade vara med så alla
som ville fick möjlighet, berättar Johanna.

Tunaholmsskolan är en
av de 92 organisationer med
projekt som under året beviljats finansiering via Erasmus+.
– Projektet är helt finansierat av EU, poängterar
Belinda.

Kommer hit i maj
Skolan i Tyskland kommer
att fungera som koordinatorskola för projektet. Tunaholmsskolan kommer
vara en av två partnerskolor.
Den tredje skolan som deltar
är Sjalandsskoli på Island
som nu kommer att stå värd
för den första av totalt fyra
träffar.
– Sedan är vi är värdland i
maj, säger Johanna.
Fokus ligger på att öka
medvetenheten kring användandet av plast och hur
det påverkar vår miljö. För
att involvera hela årskursen
har alla åttondeklassare fått
arbeta med att ta fram en
logotyp till projektet under
bildlektionerna. Tanken är

Alla åttondeklassare har fått skapa ett förslag på logotyp till
projektet på bildlektionerna. 

Projektet handlar om hur plast används och vilken inverkan
det har på vår miljö. 

”

– Det ska bli intressant och
se hur de pratar om plasten
och miljön, säger Elsa.
Tindra håller med.
– Ja, och att få se deras
klimat.
Varken Elsa eller Tindra är
nervösa inför resan utan ser
framemot att möta elever
från andra länder.
– Men jag är lite flygrädd,
säger Tindra.

INTE NERVÖS

Men jag är
lite flygrädd. ”
Tindra Diklund
att fler delar av projektet
komma beröra alla elever
i årskurs åtta. Även fler lärare då kommer vara delaktiga i ämnesövergripande
arbete.
– Här har alla fått vara delaktiga och sedan har de fått
rösta. Det vinnande bidraget
kommer att tas med till Island där det får tävla mot Is-

lands och Tysklands bidrag,
berättar Johanna.
Tindra Diklund, Petter
Ryberg och Elsa Jernevad är
tre elever som deltar i Blast
the Plast.

Varför ville ni delta i det
här projektet?
– Det är ett ganska intressant område som är väldigt
aktuellt. Det pratas mycket
om plast i havet och hur det
påverkar vår klimat, säger
Petter.
Tio elever från varje land
deltar vid träffarna. Tindra
och Elsa är med i den gruppen som åker till Island på
fredag.

Ida Sundén
0501 - 687 47
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mariestadstidningen.se

Erasmus+
Erasmus+ är EU:s program
för utbildning, ungdomar
och idrott. Programmet
har en budget på 14,7
miljarder euro och ska ge
över fyra miljoner européer möjlighet att studera,
praktisera och få andra
erfarenheter utomlands.
Källa: Europeiska
kommussionen

