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”En dag för världens bästa!”, årets hållbarhetsdag på Åva gymnasium i Täby 

För sjätte året i rad genomförde Täby Naturskyddsförening den 13 november klimatprojektet ”En dag 

för världens bästa!” på Åva gymnasium i Täby. Åva gymnasium är Täby kommuns enda kommunala 

gymnasium, tillika det största med cirka 1200 elever.  

Åva gymnasium har engagerade naturlärare som vi har ett mycket inspirerande samarbete med. 

Sedan flera år har vi också ett samarbete med Röda Korsets folkhögskola som förser oss med duktiga 

workshopledare. I år har vi också haft glädjen att ha workshopledare från SIDA-alumni och WWF-

swedenyouth. (Se listan över workshops längst ner.) 

Genom åren har vi slipat på upplägget och förbättrat utifrån synpunkter i elevenkäten.  Nu tycker vi 

att vi har hittat en form som fungerar bra och vill därför gärna dela med oss av de erfarenheter vi fått 

genom åren.  

En grundtanke med projektet har varit att unga lär unga. Att lyssna till engagerade personer som är 

bara några år äldre än eleverna själva ger budskapet en annan ingång.   

De elever som deltar går första året på natur-, ekonomi-och samhällsprogrammen.Under senare år 

har även en klass med elever nyanlända till Sverige deltagit. 

 

Vattentanken vid entrén synliggör vikten av att vara varsam med vatten. 
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Dagen inleds i aulan där Åvas skolorkester välkomnar med musik med någon form av klimat-

/miljökoppling. 

 

Åvas skolorkester. 

 

Efter en kort introduktion av oss från Täby Naturskyddsförening tar första föreläsaren vid. Vi har 

under flera år haft glädjen att välkomna Lorentz Tovatt som föreläsare, han har en fantastisk förmåga 

att fånga elevernas intresse och förmedla sina kunskaper på ett inspirerande sätt. 

Efter föreläsningen ber vi våra workshopledare att kliva upp på scenen för att kort presentera sig 

själva och sin workshop. I år hade vi 37 workshopledare så det får bli snabba presentationer! 

Före lunch deltar varje elev i två olika workshops i halvklasser. Lärarna gör ett avancerat schema för 

att fördela ut eleverna på olika workshops.  

 

Zamir Saakin och Malin Sannel från WWF swedenyouth. 

Skolans kock hade dagen till ära gjort en extra klimatsmart lunch som han presenterade vid ingången 

till matsalen, viltgryta med lingon och potatis och bröd bakat på överbliven potatis. 

Det fanns så klart också ett vegetariskt alternativ: 
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Efter lunchen samlades eleverna i aulan igen för mer musik och en ny föreläsning, denna gång med 

Joakim Andrén från Fältbiologerna. För elevernas del följer därefter ytterligare två workshops. 

 

Filippa Jangmalm, Sanna Rudolfsen och XXX Granström från Röda Korsets folkhögskola 

Efter att sista workshopen avslutats får eleverna fylla i en enkät med synpunkter på dagen. Som 

examination och för att fånga upp intryck från dagen får eleverna vid ett senare tillfälle skriva en 

debattartikel runt något ämne som väckt ett särskilt intresse.  

Täby kommuns kommunikationsavdelning har gjort ett nyhetsinslag i form av en kort film med 

intervjuer, kolla gärna här: 

https://www.youtube.com/watch?v=X8w6-7xABsk 

 

Efter att eleverna avslutat sin skoldag samlas vi som varit inblandade under dagen till en stund av 

reflektion tillsammans över en kopp kaffe och en smörgås. Arbetet sker på ideell basis men vi brukar 

ändå försöka hitta pengar till varsin bok till workshopledarna för att visa vår uppskattning för allt 

arbete de lägger ner. I år hade vi turen att bli beviljade ett blixtbidrag från riksföreningen vilket 

gjorde det lite enklare att köpa in böcker och dessutom en liten tackgåva till orkestermedlemmarna.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X8w6-7xABsk
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En dag för världens bästa! 

 

Täby Naturskyddsförening i samarbete med Åva gymnasium. 
 

Program 
Kl. 08.30 Välkommen! Göran Sandberg och Kerstin Olsson TNF 

Åvas fantastiska orkester!  

Kl. 08.45 – 09.30 Lorentz Tovatt, föreläsning i aulan 

”Sverige - klimatföredöme i hela världen” 
 

Presentation av workshop-ledare från Röda Korsets folkhögskola, WWF och 

SIDA. 

Kl. 09.45 – 10.55 Workshops 
 

Kl. 10.55 – 11.40 LUNCH 

Åvas fantastiska orkester!  

Kl. 11.45 – 12.30 Joakim Andrén, föreläsning i aulan 

”Vår makt att förändra samhället” 

Kl. 12.30 – 14.00Workshops 
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Parallella workshops: 

Hur mycket vatten?Sal 4209 Isak, Julia, Sara 
 

Made in…? Sal 4210 Liv, Johsefin 
 

Klimatsedeln Sal 4214 Miranda, Carla, Mirja 
 

Hur lever du om 10 år? Sal 4228 Anna, Natalia, Liam 
 

R u the change?Sal 4229Tora, Emma, Leandra 
 

Spela roll?Sal 4241 Sara, Filippa, Sanna 
 

Vad tar du med dig när du går? Sal 4242 Maria  
 

Får jag lov? Sal 4244 Nadine, Tova, Hanna E 
 

Lyckad konsumtion, finns det?Sal 4247 Miranda, Miriam, Isabel 
 

Celebrity – Foot Sal4248 Fahria, Lina, Hanna L 
 

Land-grabbingSal 5210 Sofia  
 

Hållbart vatten Sal 5246Sara, Martina 
 

Mangrovens rollSal 5247Martina, Filippa 
 

Hur påverkar ditt sätt att leva, andra delar av världen? Sal 5209Filippa, Sara 
 

Ung nog att göra skillnadSal 3287Malin, Zamir 
 
 

 
 

 


