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Hvordan kan vi reducere affald i byen?
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Vi har arbejdet med reducering af affald, som eleverne skulle lave kunst af. Vi
har besøgt vores autentiske bruger som var dumpen og forbrændingsanlægget.
Vi var også i byen og samle affald og fik affald fra klassens forældre. Uge 2 gik
eleverne igang med at lave kunst af de materialer vi indsamlede. Vores emne
blev affald, der havner i havet og følgerne derfra. Det var lidt udfordrende med
vores elever, der går i 1. Klasse, da vi brugte meget tid på at forklare. Men da vi
først var i gang, var de meget glade for at arbejde med det, de hver i sær lavede.
Om torsdagen i uge 2 fra kl 9:50 til 11:00 havde vi åben hus for vores forældre,
autentiske bruger, enkelte fra de virksomheder og nogle klasser fra selve skolen. Vi fik mange forældre og elever og en enkelt fra gymnasiet som gæster. Vi
evaluerede ugen fredag mundtligt og via tegninger. De var glade for at arbejde
med emnet.
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• At man ikke starter med 1.
klasserne, der lige er startet
i skolen.

• At man har alle materialerne på selve skolen som
man regner med at skulle
bruge.

• Evaluere dagen hver dag.

Refleksion & overraskelser

Vi havde regnet med at det vil være

hårdt da de elever lige var startet i skolen. Vi var overrasket over det store arbejde der laves ude i
sorteringsdumpen.

Forbedringsforslag
• At man har haft noget om emnet

forurening og affald i byen og resten af verdenen før man går i

gang med at lave projekt om dette

Materialer
Affald
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