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Projekttitel – fra ansøgningen 
 
Pollination Academy Sommerskole 
 
Dato for projektets afholdelse? 
 
August-november 2021 
 
Ansøgt beløb: 
34 000,- 

Bevilget beløb: 
20 000,- 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
Frem til august planlagde, promoverede og klargjorde vi sommerskolens aktiviteter – og havde 12 
deltagere skrevet op samt cirka lige så mange der var interesserede i at deltage. Desværre blev vi ramt 
af sygdom lige op til at vi skulle afvikle og måtte udsætte til 21-25 september. Vi var i dialog med alle 
deltagere helt op til datoen, enkelte var rejst (kollegiebeboere blvier ikke altid i landet), men de fleste 
gav tilsagn om deltagelse. Op til første dag var vi nede på 8 tilmeldte, men der mødte desværre kun 3 op 
(et fænomen, vi og andre desværre har oplevet en del oven på coronakrisen). Vi besluttede derfor 
sammen med de fremmødte og dem, der var interesserede men havde været forhindret i at komme, at 
lægge formen om for sommerskolen.  
 
Vi fokuserede på at fortsætte med at udvikle materialer og læringsrettet indhold, dele det via 
hjemmeside og sociale medier, så flere kan komme til at bruge metoderne og værktøjerne ved fx at 
printe selv – og efterhånden lave det både på engelsk og på dansk. Og at fastholde så megen aktivitet 
som muligt ude i byrummene, dels på kollegiet og dels i bydelen, trods en vis corona-usikkerhed.  
 
Fysisk aktiviteter i byrum: 
Vi deltog i Amager klima- og demokratifestival i september, god succes, kontakt med ca 50 personer 
heraf ca 25 som gennemførte vores øvelse i lokal minikortlægning af liv omkring træer (en del af dem 
børn og voksne sammen). 
 
Vi fik involveret både partnere og nogle af beboerne i at opsætte Dome of Life foran kollegiet i starten 
af oktober, med mulighed for at blive der indtil 31.12.2021.  
 
Vi har været til stede i domen og holdt dialogen kørende med beboere om deres interesser, viden og 
behov ift bynatur og lokalsamfund og med øvelser der var designet til sommerskolen. Flere partnere har 
afholdt workshops i/omkring domen. 
 
Sammen med lokale partnere og nogle af beboerne arrangerede vi indvielsen af dome of life den 24/11 
(herunder flere øvelser fa sommerskolens program) – her mødte omkring 50-60 personer op på dagen. 
 
Vi har i oktober arrangeret to vandringer i området med deltagelse af beboere fra kollegiet og lokale 
partnere, den en gang for gæster fra et europæisk samarbejdsprojekt drevet af Vejle Kommune og for 
gæster fra Guldborgssund og Herning kommuner, med fokus på lokalt samarbejde, 
uddannelse/kompetence og brug af steder og bynaturarbejde som grundlag for engagement og 
bæredygtighed. 
 
Digital formidling og udvikling af online materiale 
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Vi har skabt en hjemmeside med materiale på http://pollination.academy, så alle kan være med når de vil 
- indeholder alle øvelserne fra sommerskolen, vi lægger videomateriale ud med oplægsholderne i januar-
februar, så vi kan nå at følge med med kommunikation omkring det, vi lægger op. 
 
Vi har skabt en ny fælles platform uden om facebook, på http://pollinationacademy.mn.co, så vi kan give 
fremadrettet langsigtet mulighed for deltagelse for alle på kollegeit men også i lokalområdet (og andre 
bydele).  
 
Vi har sammen med beboere på kollegiet skabt en ny hjemmeside for domen 
(http://domeoflife.cargo.site), for at understøtte dens fremtidige liv i bydelen – herunder også en ny 
social medie profil (IG indtil videre) på Dome of Life, som knytter tilbage til Pollination Academy. 
 
Beboere fra kollegiet har lavet videomateriale omkring domen og mere følger, om pollination academy, 
så vi kan hente yderligere opmærksomhed og sponsorer i 2022. 
 
Vi har i al kommunikation (se billeder af plakater mm) husket at gøre lokaludvalget og støtten synlige. 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
Konceptudvikling og afprøvelse 
Med støtten fra lokaludvalget og partnere har det været muligt at udvikle konceptet og en række 
værktøjer, som kan indgå fremadrettet i borgeres deltagelse og opdagelse af deres lokale bynatur og 
bæredygtighed.  
 
Selv om vi ikke har kunnet gennemføre sommerskolen sådan som vi havde til hensigt, har vi haft 
mulighed for at afprøve en del af de værktøjer, som vi havde designet. Vi mangler stadig at se den 
samlede læringseffekt når vi får bragt deltagerne sammen i et sammenhængende forløb, med 
eksperternes deltagelse.  
 
Den digitale udvikling af materialer er gået ok, og vi ser frem til at gøre hjemmesiden og dens ressourcer 
færdig i løbet af de første uger  af januar. På den måde kan andre kan komme til at bruge det og vi kan 
holde et nyt forløb til foråret når vi forhåbentlig har fået domen op igen i lokalområdet. 
 
Deltagelse 
Status pr december 2021 er at vi har fået omkring 25 deltagere på community hjemmesiden - heraf er ca 
20 lokale og interesserede i at være med i lærende aktiviteter fremover. På den måde har vi opnået en 
del af den lokale forankring, vi søgte. Vi har dog ikke fået skabt de små udstillinger, vi gerne ville – her 
har vi derfor fået lov til at flytte lidt på midler, så vi kunne få lavet videofilm.  
Vores kommunikationsindsatser er blevet set af ca 5000 i hver bølge og der har været dialog, men ikke 
så mange der er mødt op til kursus-lignende aktiviteter – mao er der et ”konverteringsproblem”, det er 
der mange der har oplevet i 2020-21. 
 
På klima- og demokratifestivalen og de andre events var det nemt at komme i kontakt med folk, de 
forstår vores budskaber og var interesserede i at bidrage. Det tyder på, at vores største problem er at 
blive bedre til at kommunikere digitalt og at fastholde interesse over i aktiv deltagelse. Det arbejder vi 
derfor videre på at styrke i foråret, mens vi forbereder nye aktioner og steder. 
 
Parnerskaber 
Vi har arbejdet videre på partnerskaber med andre lokale aktører – så som:  
- velfungerende samarbejde med Drivhuset, som har delfinansieret flere events med forplejning og på 
den måde holdt vores madbudget nede 
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- godt samarbejde med Njord/N55, som har medfinansieret domen og sat og og taget ned (og vil sætte 
op igen) uden beregning 
- godt samarbejde med Miljøpunktet, særlligt når vi har et fysisk sted, men også omkring fx festivaler og 
lignende events; forudsætning er at kunne supplere hinanden ud fra fælles intentioner 
- haft et godt samarbejde med kollegiets beboerråd, som kan fortsætte gennem samarbejde om 
kommunikation, involvering og design af aktiviteter og materialer 
- god dialog og samarbejde med Prags Byhaver, som også kan fortsætte fremover 
- godt samarbejde med oplægsholdere, som er villige til at stille op igen og til at producere indhold til 
digitalt format – er vi gået i gang med at realisere 
- god dialog med bynatur/biodiversitets-udvalget i AØLU, ser på fremadrettede samarbejdsmuligheder 
- godt samarbejde og deltagelse fra Bicycle Innovation Lab, som har holdt to workshops i/omkring 
domen med lokale beboere 
 
Men vi har også forsøgt at gennemføre aktiviteter med stor usikkerhed og lille økonomi blandt partnere, 
hvoraf en del var pressede pga den generelle krise. Vi har været drevet frem af en generøsitet der har 
givet genklang, men som også har været svær at fastholde. Økonomien skal styrkes i samarbejdet, så vi 
kan komme stærkt og tydeligt ud i 2022. 
 
Domen som læringslaboratorium 
Domen var god til at skabe dialog med særligt kollegiets beboere 
Domen er et fint byrum der kan bruges fremadrettet til fx formidling, små events og lignende eller indgå 
som del af et større lab-agtigt setup, som vi prøver at få placeret i det lokale område - da den kun har 
været oppe fra oktober til december, har det været småt med at teste dens egenskaber som 
dyrkningsrum 
Vi mangle stadig at realisere potentialet, fx at bruge domen sammen med ITU til at give lokale adgang til 
nye måder at mærke, forstå og observere deres omgivelser 
 
Økonomi 
Vi har alt i alt haft en økonomi på ca det halve af hvad vi gik efter. Det gælder dog på både indtægt og 
udgiftssiden, så med tilskuddet fra AØLU kan vi gå i nul på aktiviteterne (bortset fra et stort antal 
frivillige timer, som jo ikke tælles med i regnskabet). 
Største skuffelse indtil videre har været parnerskabsbidrag, hvor vi havde håbet på omkring 20000, og 
kun fik landet 2000. Vi fik desværre heller ikke tilskud denne gang fra Sharing Copenhagen, men har 
stadig dialog og velvilje ift at støtte op om domen og akademiet i 2022. 
Lokaludvalgets støtte er gået til materialer, print, kommunkation, lidt forplejning og lidt af 
honorarudgifterne. Tilsammen har det gjort det muligt at designe et tilbud, at være i dialog med mange 
lokale aktører og beboere, at afprøve en række metoder og at ændre kurs på nogle områder for at få 
større succes med de ting der ikke er lykkedes. 
Alt i alt har vi gjort en hæderlig indsats i et tosset år. Vi har formået at gennemføre en del af de planlagte 
aktiviteter, andre har vi måttet redesigne eller udsætte. Vi har formået at fastholde og udvikle 
partnerskaber og danne et godt grundlag for videre arbejde i 2022.  
  
Fremadrettet 
Dårllig økonomi pr deltager (med en økonomi på omkring 60000 og ca 20 deltagere giver det en pris pr 
deltager på 3000 PLUS alle de frivillige timer) gør, at vi prøver at arbejde mere på kommunikationen 
frem mod forårets aktiviteter i 2022  
Vi prøver en ny kombination af 1) digitale fællesskaber og materialer der produceres løbende; 2) fysisk 
tilstedeværelse mere permanent gennem opsætning af domen ude i lokalområdet, som også kan gøre 
læringsprocessen nemmere at forstå for deltagerne ved at vi kan vise det vi gør fx i domen; 3) bedre 
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kommunikation omkring events og krav om fremmøde/deltagelsesformer 4) flere korte aktioner 
designet i fællesskab med lokale aktører og med fokus på temaer som de allerede arbejder på (brede 
kommunikationen mere ud på flere hænder) 
 
Fra starten af det nye år gennemfører vi derfor en kampagne, som skal synliggøre projektet for både 
deltagere, samarbejdspartnere og sponsorer (videoer, ny hjemmeside http://domeoflife.cargo.site / 
http://domeoflife.dk) 
Desuden indgår både pollination academy og domen i større ansøgninger hos Nordea, Velux og 
Realdania, med stærke partnerskaber, som NaTur i Byen planlægning og dialog med en række partnere, 
inkl TMF som har indvilget i at samarbejde omkring placering af domes of bynatur-rettede 
kompetenceindsatser i samarbejde med miljøpunkterne i 2022-24.  Vi søger desuden også støtte fra 
biodiversitetspuljen samt en række andre fonde efter nytår, herunder til Dome of Life bynaturcenter for 
hovedstaden, hvor der er planer om at placere en af fem domes i Amager Øst - endnu vides ikke om det 
bliver på privat grund eller offentlig. Der er flere muligheder i spil inkl Lergravsvej og Prags Boulevard.  
Besøgstal/antal deltagere: 
Sommerskole og afledte aktiviteter ca 150-200 deltagere i alt 
Digital kommunikation og markedsføring har nået ca 5000 i hver ’kampagne’ i juli-august, september og 
november. 
Løbende har der været 5-10 gæster i domen hver dag vi har været der, i alt omkring 150 nye kontakter, 
heraf mange forældre med børn. 
Samarbejdspartnere: 
Se liste i ansøgning, men mest aktive i denne fase har været: 
Njord ApS 
Drivhuset 
Beboerråd Øresundskollegiet 
Miljøpunkt Amager 
Prags Byhaver 
Bicycle Innovation Lab 
Aktionsuniversitetet 
Planetary Guardians 
samt 
Funland Productions, som har lavet video materiale 
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
 
Kort opsummering af ovenstående:  
 
Samarbejde om konceptudvikling og indhold gik godt, der er rigeligt at bygge videre på, og selv om den 
designer der har været involveret, fik fuldtidsarbejde andetsteds, men fremadrettet fortsætter vores 
samarbejde omkring Pollination Academy.  
 
Vi har haft god dialog med Øresundskollegiet, deres beboerråd og caféen (Drivhuset), og ser frem til at 
kunne finde nye måder at arbejde sammen selv om deres udeområde bliver blokeret af containere i de 
næste 18 mdr (de har dog netop åbnet en ny tagterrasse der giver visse muligheder).  
 
Hvor vi har været i direkte kontakt med mennesker, har vores ideer og værktøjer mødt stor glæde og 
interesse, også blandt ’almindelige’ mennesker. Vi er stadig et stykke vej fra at trænge igennem til den 
lidt bredere befolkning, hvis det skal være et mål fremadrettet. Vi har også en del af forbedre ift at sikre 
vejen fra tilsagn til faktisk deltagelse.  
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Økonomien har været mindre god end vi havde håbet på. Det gælder dog stort set alt hvad vi har været 
involveret i både lokalt og internationalt, corona har sat sit præg på mange niveauer. Vi satser på at 2022 
bliver året, hvor ketchupeffekten sætter ind, så der bliver råd til at sætte fart også på det lokale, stedslige 
engagement. Indtil da har det været essentielt at have opbakning fra lokaludvalget og partnerne. 
 
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
Ud over de større projekter arbejder vi som nævnt på at få etableret domen på et godt synligt sted i 
lokalområdet; at blive ved med at producere materialer til egen aktiv deltagelse; samt at deltage i andre 
events med indhold og tilbud. Vi satser desuden på at få involveret kollegiets sociale indsats med deres 
nye beboere i det fremtidige arbejde også med mere hands-on bynatur aktioner. 
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet? 
 
Vi har henvist til lokaludvalget i al kommunikation, både plakater, SoMe opslag, hjemmeside mm og også 
mundtligt når vi afholdt events på fx festival og indvielse – særligt på og omkring kollegiet har det været 
meget tydeligt. 
 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside? 
 
Ja 
 
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
 
Vi er meget taknemmelige for støtten, som har gjort det muligt at fastholde et vist momentum i en 
meget svær periode. Vi ser fremad med fortrøstning og glæder os til at søge støtte til Dome/s of Life 
projektet, som viderefører arbejdet.  
 
Se i øvrigt billedmateriale i separat dokument, samt links. 
 

 
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.  
 
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk 
 
Hvis du ikke har mulighed for at sende elektronisk, kan du sende til: 
 
Amager Øst Lokaludvalg 
Jemtelandsgade 3, lok. 417 
2300 København S 
 


