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Efter att tidigare ha samarbetat med Ung Företagsamhet och 
Minikonsulterna var detta ett spännande projekt vi såg fram 
emot.
 
Med undantag för den femteklass som vi tidigare jobbat med, 
valde vi att inkludera samtliga femteklasser i kommunen i pro-
jektet som skulle gå i miljöns tecken. Detta resulterade i ett 
fantastiskt projekt där hela 83 femteklassare och deras klassfö-
reståndare, samt personal från oss på Olofströmshus ingick. 
Under april, maj och juni var vi från Olofströmshus ute i klasser-
na en förmiddag i veckan och arbetade tillsammans med elever-
na. Vid samma tillfälle avlägsnade sig en tredjedel av klasserna 
och slöt upp i vår verkstad för att tillsammans med bland andra 
energiansvarige Roger Karlsson konstruera och bygga ihop sol-
fångare som sen skulle monteras på ett av våra äldreboende. 
Arbetet i klasserna gick ut på att tillsammans göra olika projekt i 
miljöns och solens tecken. Några av eleverna byggde solsystem 
av frigolitkulor och kartonger, andra ritade teckningar eller tog 
fram frågeställningar och svar på dessa, en av klasserna skrev 
en sångtext som de sen framförde vid den gemensamma av-
slutningsfesten. 

Under projektets gång hade vi även ett antal gemensamma 
träffar med samtliga elever. Då fick vi förutom filmvisning och 
information även lyssna till en lokal föreläsare som höll föredrag 
om alternativa energikällor och vi hade också via telefonlänk 
kontakt med en av våra Minikonsulter från 2011 som numera 
är bosatt i Mocambique. Sedan projektet avslutades i juni 2013 
har ett flertal elever varit med och deltagit med oss vid andra 
arrangemang, både lokala och regionala och vår tanke är att vi 
ska fortsätta vårt fina samarbete tillsammans även i framtiden. 

Vi är också tacksamma för vårt samarbete med Länsstyrelsen 
och det bidrag som erhölls med anledning av projektet och vi 
hoppas på möjlighet till liknande  projekt även framöver. 
Fler bilder och info hittar du på webben: www.olofstromshus.se 
och www.facebook.com/olofstromshus.se.  

Vid avslutningen monterades solfångarna på 
taket och alla eleverna sammanstrålade och 
visade upp sina projektarbeten. 


