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Sønderborg Kommune, august 2016  

 

Invitation til deltagelse i Ren Uge, uge 40 med temaet ”Affald er ikke bare affald”. 

 

Kære dagplejere, børnehaver og sfo/skole  
 

Sønderborg Kommune er Grøn Generation-kommune og arbejder bæredygtigt med klima og innovation. Vi 

vil i uge 40 gerne invitere jer med til at synliggøre og udbygge jeres indsats med håndtering af affald ved at 

deltage i projekt Grøn Generation Ren Uge i uge 40, hvor der sættes fokus på nedbrydning af affald samt at 

affald ikke bare er affald. Vi har i denne forbindelse et samarbejde med Københavns Kommune, hvorfra vi 

har fået læringsaktiviteter til både børnehaver folkeskoleklasser.  

  

Projekt Grøn Generation, Ren Uge har den mission, at børnene bliver bevidste om bæredygtige 

valgmuligheder og handler derefter. Formålet er at bidrage til et bæredygtigt samfund via uddannelse.  

Det formelle grundlag for projektet er de eksisterende, pædagogiske læreplaner for dagtilbud, de ni strategier 

og kommunens godkendte politiske styring, GPS.  

Målgruppen er ansatte og børn i dagpleje, børnehave og SFO/skoler i Sønderborg Kommune. 

 

Læringsmålene er at:  

 engagere børnene i dagtilbud i at minimere restaffald og fx se på nedbrydningstiden for affald 

efterladt i naturen  

 bæredygtighed indarbejdes i den enkelte institution/dagplejers pædagogiske læreplaner  

 

Ren Uge bygger endvidere på følgende læringsprincipper:  

 Mest mulig involvering af børnene  

 Affaldssortering bliver en del af hverdagens handlinger 

 De voksne er rollemodeller  

 

Kommunale besøgstilbud:  
Aktiviteterne i projektet består dels af besøg af naturvejleder, dels af én fra Sønderborg Forsyning, som  

kommer ud til børnehaver/dagplejere og sfo/skole og tager børnene med ud på en tur, eller fortæller om 

affaldet på en særlig måde. 

 

Besøgstilbud koordineres i forhold til tilmeldingerne, hvor der udarbejdes en fordelingsplan.  

 

Udstilling og konkurrence: 

Deltagerne kan lave en plakat, der viser børnenes arbejde med nedbrydningsforsøg, fx indsamling, 

beskrivelse, kategorisering og det at følge nedbrydningsprocessen for forskellige typer af affald. 

Plakaterne udstilles på Sønderborg Bibliotek. 

Blandt plakatbidragene udvælges en vinder, der får et besøg i Universe for 28 børn og to voksne. 

 

Tilmelding Ren Uge 2016 (link til House Of Science) 

Deadline 26. august 2016 

 

Venlig hilsen 

 

Birgitte og Finn 

 

House of Science og Børn og Uddannelse 

http://houseofscience.dk/opslag/groen-generation-2016-ren-uge-uge-40/

