
 1 
Grøn Generation – Plastik i hverdagen 

Sønderborg, marts 2019 

Velkommen til deltagerne i Rent Vand, uge 12 – plast i havet og i det nære miljø 
 

Kære deltager 

Tak for at i har tilmeldt jer til at arbejde med dette tema. I ugen kan I arbejde selvstændigt med plast på den 

måde I finder mest relevant.  

Efter tilmeldingsfristen fordeles aktørbesøgene, med det mål, at I alle vil modtage et besøg af en ekstern 

underviser/formidler, som hjælper jer til at komme lidt ekstra i dybden med emnet.  

 

Diplom, plakat og præmie  

Der udleveres diplom til alle deltagere. For at være med i konkurrencen skal Institutionen/klassen fremstille 

en planche i A3 som viser, hvordan I har arbejdet med emnet ”Plast i havet og i det nære miljø” 

Plakaterne afhentes hos jer i uge 15, så der er god tid til at komme omkring emnet.  

Den plakat, der bedst afspejler børnenes involvering i arbejdet med emnet, vinder en tur for gruppen, max. 

28 børn og 2 voksne, til Universe.  

De vigtigste kriterier for udvælgelsen ved plakatkonkurrencen:  

 at man kan se på plakaten, at børn har været med til at lave den  

 at emner fra læringsmålene for dagtilbud er tydelige på plakaten  

 at færdigheds- og vidensmål fra Den Grønne Læseplan for skolerne er tydelige på plakaten  

 

Vi håber at I må få gang i nogle gode og lærerige forløb omkring plast ude hos jer, så vi sammen kan blive 

bedre til at håndtere denne ressource korrekt.  

 

Med hensyn til læringsforløb og aktiviteter, kan der fint benyttes de glimrende materialer, der blev fremstillet 

til sidste kampagneuge, men da der denne gang mere er fokus på det rene vand og det plast, der havner i 

havet, er der her en række aktiviteter, netop med dette fokus.  

Som vanlig, er det jer, der afgør, hvad der passer til jeres børn, der, hvor de er i arbejdet med Verdensmål og 

det at passe på vores fælles klode. 

 

 https://www.vandcenter.dk/undervisning/boernehave-og-boernehaveklasse  

 

 http://www.vandtjek.dk/kysten     

 

 https://www.vandcenter.dk/undervisning/laererige-links 

 

 https://vandetsvej.dk/ 

 

 https://www.vandogaffald.dk/bliv-klogere/undervisning/vand-og-verden 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=T6mUfvJUdwI 

 

 http://projekter.au.dk/havet/forloeb/forloebsoversigt/plastik-paa-tvaers/plastic-i-havet/plastaffald-i-

havet/ 

 

Med venlig hilsen 
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Projektleder 
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