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Hvad er Ren Uge?
Som led i Sønderborg Kommunes arbejde med udviklingen af et bæredygtigt samfund i projekt Grøn
Generation afholdes i uge 40 det årlige affaldsarrangement, der har særligt sigte på at fremme viden om
affaldssortering.
I år har affaldsarrangementet særligt fokus på affaldssortering i tre kategorier – som børnene kender
derhjemmefra.
Det er vigtigt at minimere og kategorisere affaldsmængden, og der er hentet inspiration fra flere sider, fx
i Miljø- og Fødevareministeriets site www.kendditaffald.dk.
Det er regeringens ressourcestrategi, at vi skal genanvende dobbelt så meget husholdningsaffald over de
kommende ti år. Det er en kendsgerning, at hvis affald blot ryger til forbrænding går en masse
ressourcer til spilde. Sorteret affald kan derimod bruges igen – derfor nytter det at sortere. På sigt er det
ønsket, at vi lever i et samfund uden affald.
Læringsforløb:
Vi ser rigtig gerne, at I medvirker i ugens arrangement. Til opgaven giver vi flere forslag til, hvad og
hvordan der kan arbejdes med emnet, således at ugens arbejde kan tilpasses egne forhold og ønsker.
Vi står selvfølgelig til rådighed for eventuelle spørgsmål, så I må endelig henvende jer.
Læringsprincipper:





Mest mulig involvering af børnene
Børn og voksne opnår færdighed i at sortere
De voksne er rollemodeller
Besøg af fagpersoner i institution/dagplejerne – dvs. hverdagens aktører inddrages i børnenes
læring

Målgruppe: Børn i dagpleje, børnehave, SFO og indskoling i Sønderborg Kommune
Hvad er Grøn Generation?
Et udviklingsprojektet, hvis formål er at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse.
Sønderborg er én af de ni kommuner, der er med i projektet.
Læs mere: http://groengeneration.danishsciencefactory.dk/
Hvorfor Grøn Generation?
Samfundets ressourcer er ikke uendelige, og der er et stort behov for at alle generationer tager ansvar for
en udvikling imod en bæredygtig fremtid.
Voksne er rollemodeller, og børn kan være bærere af gode vaner.
Mission: Børnene bliver bevidste om bæredygtige valgmuligheder og handler derefter.
Formål:
 at bidrage til et bæredygtigt samfund via uddannelse
 at engagere børnene i dagtilbud/skole til at minimere restaffald
 at arbejde med affaldssortering i tre kategorier
 bæredygtighed og affaldssortering indarbejdes i den enkelte institutions/dagplejers pædagogiske
læreplaner
 bæredygtighed og affaldssortering indarbejdes i den enkelte skoleklasses daglige rutiner
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Uge 40, Ren Uge tilgodeser følgende læringsmål:
Dagtilbud (Dagpleje og børnehaver)



Science-strategi, børn arbejder med indsamling og udforskning af affaldstyper
Læreplaner for dagplejere og daginstitutioner – børn skal have viden om affaldssortering

Relevante eksempler fra Den Grønne Læseplan:
 Kende til, hvordan eget forbrug og egen adfærd påvirker miljøet
 Genbrug sparer råstoffer
 Kategorier for affald kendes
Forenklede Fælles Mål:
Børnehaveklasse, færdigheds- og vidensmål:
 Eleverne får begyndende kendskab til sortering af affald
Skole – indskoling, færdigheds- og vidensmål:



Eleven kan indsamle affald og sortere
Eleven kender værdien af sorteret affald

Tegn på læring:



Børn og elever deltager aktivt i den daglige affaldssortering i børnehave, skole og hjem
Børn og elever i skolen har viden om værdien af sortering

Uge 40 læringsforslag fra sitet kendditaffald.dk:
Institutionen/skolen arrangerer selv læringsaktiviteter gennem ugen f. eks.:





Det nytter at sortere sit affald – ”Danmark uden affald”/en hverdag uden affald, hvordan kunne
den se ud?
Se, hvad affald bliver til – hvordan genanvendes affaldet?
Myter og fakta om sortering af affald – find selv eksempler
Anvendelse af vedhæftede læringsforløb fra København

Inspirationslink
Website
http://mst.dk/affald-jord/affald/
www.holddanmarkrent.dk
http://sonforce.dk
www.Houseofscience.dk
www.findskjulteskatte.dk

Beskrivelse/ejer
Miljø- og Fødevareministeriet
Hold Danmark rent – Non Profit organisation
Sønderborg Forsyning
Den Grønne Læseplan
House of Science mfl.

Tobias Præstholm Ehmsen, Naturvejleder, M 27903729, toeh@sonderborg.dk
Koordinator for Grøn Generation

