Ekebergparkens
klimakonferanse

Bli med på klimakonferanse i
Ekebergparken!
HVOR?
Ekebergparken, Kongsveien 23, oppmøte ved
museet i Lunds hus.
REISEVEI?
Trikk 13 eller 19 til stopp Ekebergparken. 2
minutters gange fra trikkestopp til parkens
museum
HVOR MANGE?
Maks 30 elever per gruppe.
2 Formidlere per gruppe fra oss.

HVA?
60 minutters utendørs klimavandring etterfulgt av Ekebergparkens egen
klimakonferanse
VARIGHET?
2 timer. Pause kan tilrettelegges om ønskelig.
HVEM?
Alle skoleelver fra 1. klasse til 3 VGS

Ta med klassen på en spennende og lærerik dag i Ekebergparken og bli med på vår klimadag! Her
følger dere to av Ekebergparkens dyktige formidlere på en klimavandring i parken hvor man lærer
om klimaendringene og dagens utfordringer etterfulgt av Ekebergparkens helt egen klimakonferanse, Eikatinget. Her går elevene selv i debatt og stemmer frem løsninger på klimakrisen som
vedtas i elevenes egen avtale. Denne avtalen sendes så til selveste klima- og miljøvernministeren
Espen Barth Eide.

Klimavandringen

Klassen møter opp i Ekebergparkens museum for historie og natur hvor vi starter opplegget med
en klimavandring. Her lærer vi om klimaendringer som både naturlig fenomen og menneskeskapt.
Gjennom klimavandringen går vi sammen g jennom parken og diskuterer hvordan vi mennesker
påvirker klimaet og lærer om hva vi kan g jøre for å løse og motvirke dagens klimautfordring, både
som enkelt individ og som samfunn.
Omvisningen er dialogbasert og vil åpne opp for tanker som eleven skal videre diskutere i Eikatinget. Ekbergparken har et spesielt fokus på dialogbasert formidling og legger opp til at elevne aktivt
deltar g jennom hele dagen. Omvisningen tar nøye utformet etter læreplanverkets kompetansekrav og nivåjusteres etter klassetrinn.

Eikatinget

Etter klimavandringen samles klassen til Eikatinget, Ekebergparkens helt egen klimakonferanse.
Her deles klassen først inn i mindre grupper som sammen skal utarbeide sine forslag til løsninger
på klimakrisen. Når alle gruppene har utarbeidet sine forslag, stemmes disse over. De vinnende
forslagene skrives ned i Eikatingets klimaavtale som signeres av alle deltakerene. Klassen beholder
et eksemplar av avtalen, mens det andre beholdes av parken som så sender det direkte til klima- og
miljøvernminister Espen Barth Eide. Når Ekebergparken mottar svar fra departementet videresendes dette til klassen. I Eikatinget får elevene delta i en demokratisk prosess, som viser dem
praktisk hvordan man avg jør og skaper løsninger sammen i et demokrati.
Det blir lagt stor vekt på elevdeltakelse i Eikatinget. Formålet er å g jennom en demokratisk prosess diskutere og komme frem til løsninger på problemene vi tok opp g jennom klimavandringen.
Samtidig som man også lærer om hvordan avg jørelser tas i samfunnet, både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.

Bestill i dag!
Opplegget er støttet med midler fra Sparebanksstiftelsen
og er helt gratis for alle skoleklasser. Opplegget ble først
startet i 2019 med mange besøkende og er nå endelig
tilbake! Tilbudet g jelder fra og med april og utover høsten
2022.

Kontakt vår kurator formidling via e-post eller telefon
for å bestille din omvisning i dag!
VELKOMMEN!
E-post: kristina@ekebergparken.com
Telefon: 21 42 19 19

