UPPDRAG
UTFORMA MILJÖFÖRELÄSNING
VERKSAMHET
Svaleboskolan är en F-9-skola som ligger i Veberöd. På skolan går drygt 600 elever varav ungefär 200
är högstadieelever. På högstadiet finns ett miljöråd i vilket engagerade studenter och högstadiets
miljösamordnare samlas för att diskutera och uppmärksamma miljöfrågor på skolan. Miljörådet har
bland annat varit ute i de olika höstadieklasserna och hållit i ett miljöquiz, jobbat med att förbättra
återvinningen på skolan och uppmärksammat matsvinn i skolmatsalen.
Skolan har sedan tidigare utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”. Utmärkelsen ges av Skolverket
till skolor som jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om
att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn
och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Under året kommer
skolan ta fram nya mål för att behålla utmärkelsen.

UPPGIFT
Miljörådet på Svaleboskolan vill uppmärksamma miljöfrågorna genom att hålla föreläsningar ute i
högstadieklasserna. Frågan är hur man gör en intressant föreläsning, med spännande fakta som väcker
nyfikenhet hos de andra eleverna? Miljörådet vill ha input på hur de kan utforma föreläsningarna för
att väcka intresse även hos de andra eleverna.
Uppdraget består av att ta fram förslag på hur föreläsningarna kan utformas. Konkreta tips på var
man kan hitta intressant bakgrundsmaterial att bygga föreläsningarna på efterfrågas och likaså tips på
hur man presenterar informationen på ett sätt som tilltalar målgruppen. Förslagen ska presenteras
för miljögruppen och därefter finns det kanske också möjlighet till att vara delaktig när
föreläsningarna ska hållas. Detta bestäms i dialog med miljörådet.
Förkunskaper
Vi söker dig som läser på universitet/högskola, är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor.
Omfattning
Uppdraget är utformat för 2 studenter och omfattar 10-20 timmar som fördelas fritt under en månad
från det att uppdraget påbörjas.
Ort
Veberöd (Lund)

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan uppdragsgivare och studenter.
Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får uppdragsgivare hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

Reseersättning inom Skåne
Diskuteras
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Madeleine Brask, madeleine@miljobron.se, tel. 0701 – 91 71 41
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida, ring eller maila Miljöbrons kontaktperson.
Uppdraget är utformat för två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Ange i anmälan vem
du söker tillsammans med. Om du anmäler dig ensam kommer Miljöbron att försöka para ihop dig
med en annan sökande.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan uppdragsgivare och studenter.
Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får uppdragsgivare hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

