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AF LENE MIDTGAARD
Centerleder, Miljøpunkt Østerbro

RESSOURCER:  Elever fra fem-
te klasse på Kildevældsskolen 

besøgte i sidste uge Rema 1000 
i Æbeløgade og det 600 kva-
dratmeter store taglandbrug 
ØsterGRO i samme gade for 
at lære mere om, hvad der bli-

ver gjort lokalt for at undgå 
madspild. 

Turen var afslutningen på 
et længere madspildsfor-
løb som eleverne fra fem-

te klasse sammen med elever 
fra syvende og ottende klasse 
har fulgt siden april i hjem-
kundskab. 

Projektet er igangsat af Mil-
jøpunkt Østerbro, der har ud-
viklet konceptet for at lære 
skoleelever om madspild. 

»Fokus ligger på at lære ele-
verne om, hvad madspild bety-
der, set både fra et globalt per-
spektiv og helt ned til et lokalt 
niveau. Udover de miljømæssi-
ge konsekvenser af madspild, 
ser vi også på de etiske aspek-
ter af, at vi smider masser af  
god mad ud,« fortæller Heidi 
Thorstensen, der er en af de 
to undervisere fra Miljøpunkt 
Østerbro.

Eleverne har siden april væ-
ret igennem et undervis-
ningsforløb med masser 

af  praktiske øvelser, hvor de 
har smagt, lugtet til og under-
søgt råvarer, tjekket indholdet 
i deres egne køleskabe og la-
vet mad til forældrene sam-
men med en professionel kok. 
Turen rundt i kvarteret er en 
del af projektet og arrangeret 
af Miljøpunkt Østerbro for at 
vise eleverne, hvad der gøres 
lokalt for at undgå madspild.

Eleverne skulle i løbet af tu-
ren undersøge hvordan super-

markederne håndterer varer, 
der nærmer sig sidste salgsdag 
og turen op på Taglandbruget 
ØsterGro skulle vise en anden 
vinkel af  kampen mod mad-
spild med lokal fødevarepro-
duktion, kompostering og res-
sourcebevidsthed. 

På første stop hos Rema 
1000 på Æbeløgade, for-
talte købmand Jesper Car-

tey, hvad Rema 1000 gør for at 
nedsætte madspild i butikken. 

Blandt andet har Rema 1000 
droppet mængderabatter så-
som tre for to’s pris, og i hø-
jere grad givet kunderne mu-

lighed for at købe varer stykvis 
eller efter vægt. 

Ikke langt fra Rema 1000 lig-
ger Danmarks største Tag-
landbrug ØsterGRO. En af  

initiativtagerne Livia Urban 
Swart Haaland fortalte elever-
ne, hvordan mad produceres 
på taget, konceptet for kompo-
steringen, høns og bier.

Miljøpunkt Østerbro vil ger-
ne fortsætte arbejdet med at 
sætte madspild på skoleskema-
et for skoler på Østerbro. Der-
for kan lokale skoler, der er in-
teresserede i projektet henven-
de sig til Miljøpunkt Østerbro.

Landbrug oppe på toppen i Æbeløgade havde besøg af elever fra Kildevældsskolen i sidste uge. Foto: Flenming Schiller

Elever kom op på det grønne tag
VANDRETUR. Skolebørn gæstede i sidste uge taglandbruget i Æbeløgade, der offi  cielt åbnede senere på 
ugen. Temaet var at undgå madspil. Eleverne besøgte også et lokalt supermarked lige i nærheden

UFokus ligger på 
at lære eleverne 

om, hvad madspild 
betyder, set både 
fra et globalt per-
spektiv og helt ned 
til et lokalt niveau

HEIDI THORSTENSEN, Miljø-
punkt Østerbro

Taghaven i Æbeløgade set oppefra. Foto: Flemming Schiller
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Centralt i det ydre København ligger 
dette fl otte ½-dobbelthus i fredelige 
omgivelser. Kort afstand til off entlige 
transport, gode indkøbsmuligheder samt 
naturskønne Emdrup Sø. 
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Du skal da ud at
sejle på søndag

KOM TIL ÅBENT HUS SØNDAG 29. JUNI KL. 13 OG OPLEV 
NORDHAVNS NYE INTIME BYHUSKVARTER FRA VANDSIDEN.

ISLANDS BRYGGE 43, 2300 KØBENHAVN S

KONGEVEJEN 367, 2840 HOLTE

TLF. 7010 2019

WWW.LIVINGHOMES.DK

I forlængelse af Århusgade – tæt på vandet – skaber vi 
nu et unikt alternativ til livet i forstaden. Frikvarteret 
består af 13 hyggelige gårdhavehuse med egen have samt 
10 række huse i 2 størrelser med forskudte plan og solrige 
terrasser. På søndag holder vi åbent hus. Oplev projektet 
over et glas kølig hvidvin og Paradis is, og slut af med en 

45 min sejl tur, hvor du hører om de spændende planer 
og projekter i Nordhavn. Mød op i vores showroom på 
Billedvej 11 i Nord havn søndag 29. juni kl. 13. 
(Vi har også åbent hus torsdage kl. 16.30-17.30.) 
Se hvordan du fi nder vej til Frikvarteret og læs mere 
om sejlturen på frikvarteret.nu


