SORTÉR AFFALDET

og lad pædagogik og hverdagspraktik
gå hånd i hånd

Sådan bliver I
”Skole, der gi’r affald nyt liv”
SAMSKABELSE

For at blive Skole, der gi’r affald nyt liv,
skal I arbejde aktivt med disse 5 elementer:

Ú

Ú

MEDARBEJDER
KOMPETENCER

Hjælp og vejledning
Har I spørgsmål eller brug for vejledning,
kan I kontakte:
Alis Graversen
Formidling og udvikling
agr@affaldplus.dk

Se også:

www.affaldplus.dk
www.yderzonen.dk
www.affald.dk
Sorteringsguide for skoler

Ú

KOMMUNIKATION

Ú

Ú

LÆRING

TEKNISK
PRAKTISK

De 5 elementer understøtter hinanden og giver i fællesskab en nødvendig ramme for arbejdet
med at sikre ressourcerne i skolens affald.
I bestemmer selv, hvilke indsatser I vil arbejde med og hvornår. I skal ikke have gennemført alle
handlinger på samme tid, I skal bare have en plan for hvordan og hvornår, de bliver udført.
For at bevare jeres status som ”Skole, der gi’r affald nyt liv”, skal I hvert år indsende et udfyldt
skema. I skemaet noterer I, hvad I har gennemført og kommende planer.
Når I har indsendt skemaet får I tilsendt et logo, I kan bruge på jeres digitale medier, et sæt
plakater og et certifikat. I får desuden mulighed for at modtage råd og vejledning om affaldssortering hos vores medarbejdere i formidlingscenteret YderZonen. I YderZonen kan skolens
medarbejdere få et kursus i affaldsformidling og affaldssortering i praksis.
Alle skoler i AffaldPlus’ ejerkommuner kan frit benytte AffaldPlus’ sorteringsguide for skoler,
undervisningstilbud i YderZonen og affald.dk.

NÆSTE

I de følgende skemaer er
de 5 elementer uddybet.
I skal notere jeres planer og aktiviteter i de
tomme pladser for hvert af de 5 elementer.

SAMSKABELSE:

Elever, medarbejdere og ledelse samarbejder for affaldsforebyggelse
INDSATS

DEADLINES

Afhold kick-off arrangement
med alle medarbejdere

Vi har skrevet forslag på tiltag ind i skemaet.
Det er blot til inspiration.

Sæt affald på årsplanen

I behøver ikke vælge dem, I må gerne selv
finde på tiltag.

Sæt affald på dagsorden i
elevrådet og skolebestyrelsen

I skal bare have mindst et tiltag inden for
hvert af de 5 elementer.

HANDLINGER OG MULIGHEDER

Målet er: Alle kan fortælle om deres bidrag til at være en Affaldsfri Skole

LÆRING:

Undervisning om ressourcer og affald indgår som læring på skolen
INDSATS

HANDLINGER OG MULIGHEDER

DEADLINES

Der arbejdes med affald som
hverdagslæring
Affald indgår som emne i
læseplaner/årsplaner
Book en ekspedition i YderZonen
for udvalgte klasser.
Planlæg undervisningsforløb i
emnet. Brug affald.dk
Inddrag eleverne aktivt i at
skabe forbedringer på skolen.
Lad eleverne være med i
arbejdet med at kortlægge
affaldsfraktioner og mængder.
Lad dem komme med forslag til
”Indretning”

Målet er: Læring om affald indgår som en naturlig del af undervisningen og læseplanerne

MEDARBEJDER KOMPETENCER:

Ledere og medarbejdere på skolen har viden og kompetencer
til at tænke ”Skole der gi’r affald nyt liv” ind i deres hverdag
INDSATS

HANDLINGER OG MULIGHEDER

DEADLINES

Alle medarbejdergrupper
deltager i kurser om emnet i
AffaldPlus/YderZonen
Der er fokus på at købe
miljørigtige varer
Der udveksles erfaringer
med andre Affaldsfri Skoler

Målet er: Alle skolens affaldsløsninger anvendes korrekt og fokus på miljørigtige indkøb

TEKNISK PRAKTISK:

Der er tilgængelige sorteringsløsninger og tydelig skiltning på skolen
INDSATS

HANDLINGER OG MULIGHEDER

DEADLINES

AffaldPlus’ piktogrammer
benyttes
Skolen har alle nødvendige
containere/fraktioner
Der er tydelig skiltning ved
skraldespande både inde og ude
Der er skraldespande til alle
fraktioner de nødvendige steder.
Der er klarhed over, hvem der
transportere affaldet fra
fx klasseværelserne til
containergården (fx elever og
rengøringspersonale)

Målet er: Det er tydeligt og nemt at sortere korrekt både indendørs og udendørs

KOMMUNIKATION:

Der er tydelig kommunikation om skolens arbejde med at være ”Skole der gi’r affald nyt liv”
INDSATS

HANDLINGER OG MULIGHEDER

DEADLINES

Der informeres på skolens intra
og hjemmeside
Eleverne producerer kampagner
og informationsmaterialer
Der profileres i lokale medier om
skolens indsats

Målet er: Vi profilerer os bevidst om at være Skole der gi’r affald nyt liv og inspirer andre til også at sikre
ressourcerne i affaldet.

TILBAGE

NÆSTE

SKOLER, DER GI’R AFFALD
NYT LIV kendes ved
LÆRING
Undervisning om ressourcer og affald
indgår som læring på skolen
SAMSKABELSE
Elever, medarbejder og ledere samarbejder aktivt for affaldsforebyggelse
MEDARBEJDERKOMPETENCER
Ledere og medarbejdere på skolen
har viden og kompetencer til at tænke
”Skole, der gi’r affald nyt liv” ind i deres
hverdag

VI VIL VÆRE SKOLE DER GI’R AFFALD NYT LIV

Skolens navn:

Vores skole ønsker at sikre ressourcerne i vores affald og blive Skole der gi’r affald nyt nyt liv.
Vi arbejder derfor på at få sorteret flere genanvendelige ressourcer fra, nedbringe affaldsmængder
og lære skolens elever om ressourcebevidsthed og affaldssortering.

Besluttet af:

Dato:

KOMMUNIKATION
Der er tydelig kommunikation om
skolens arbejde med at være
”Skole, der gi’r affald nyt liv”.
TEKNISK PRAKTISK
Der er tilstrækkelig sorteringsløsninger
og tydelig skiltning på skolen

Kontaktperson på skolen
Navn:
Email:
Telefon:

TILBAGE

SEND
SEND

