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Grøn Generation – Plastik i hverdagen

Sønderborg, August 2018

Invitation til deltagelse i projekt Ren Uge, uge 40:

Plastik i hverdagen – hvad er plastik for os?
Kære dagplejere, børnehaver, universer, skolefritidsordninger og indskolings- og mellemtrinsklasser
Jeg vil gerne invitere jer med til at sætte yderligere fokus på bæredygtig håndtering af plastik i hverdagen.
Grøn Generations projekt Ren Uge sætter i uge 40 fokus på, hvordan vi bruger, genbruger og forbruger
plastik i hjemmet. I arbejdet inddrages det omgivende samfund, og der lægges op til, at forløbet tænkes
sammen med fx bevægelse eller it-indsatser samt verdensmålene for bæredygtig udvikling.
Målgruppen er børn i dagpleje, børnehaver, skoler og sfo, og det bygger på følgende læringsprincipper:






Mest mulig involvering af børnene
Børn og voksne opnår kendskab til bæredygtig brug af plastik og genanvendelse heraf
Børn og voksne kender til, hvad plastik er, og hvad det kan bruges og misbruges til i hverdagen.
De voksne er rollemodeller
Sønderborg Forsyning og kommunens Erhvervs- og Affaldsafdeling inddrages – dvs. børnene møder
hverdagens aktører – gode eksempler på Den Åbne Skole

Læringsmål for dagtilbud:






at lære om bæredygtige tiltag for at minimere plastforbruget
at give børnene viden om værdien i plastik
at give børnene viden om plastik som ressource
at børnene får gode vaner med brug af plastik
at give børnene en valgmulighed

Færdigheds- og vidensmål for skoler med baggrund i Den Grønne Læseplan:



fortælle om hvad plastik er godt og dårligt til
fortælle om at plastik er et materiale, som kan genbruges/genanvendes og ikke bør havne i naturen

Tegn på læring:
 barnet foretager et bevidst fravalg af plastik, når de tager ”et glas” vand
 barnet prioriterer andre materialer frem for plastik når det er hensigtsmæssigt
 at plastaffald sorteres rigtigt
Projektet indledes i uge 40
Aktiviteterne består af selvstændigt arbejde med projektet i uge 40 samt tilbud om besøg af formidlere fra
flere kommunale afdelinger og Sønderborg Forsyning, Sonfor.
Lokale aktører:
 Sonfor
 Erhverv og Affald
 Naturskolerne i Sønderborg
 House of Science
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Tilmelding
Deadline for tilmelding er torsdag den 13. september 2018 på www.houseofscience.dk
– under ’Ren Uge 2018 – Plast i hverdagen’. Besøgstilbuddene fordeles bedst muligt mellem de tilmeldte.
Efter tilmelding får deltagerne tilsendt et velkomstbrev samt et inspirationskatalog med materiale til
selvstændigt arbejde i projektugen.
Deltagerne skal også fremstille et produkt omhandlende deres arbejde i projektugen og derigennem deltage i
konkurrencen om et udflugtsmål for hele gruppen/klassen.

Venlig hilsen
Tobias Præstholm Ehmsen
Naturvejleder, Naturskolerne i Sønderborg Kommune
M 27903729
toeh@sonderborg.dk

