Skoler og Daginstitutioner som læringsrum for
genanvendelse af husholdningsaffald inviterer til
ERFA-møde onsdag d. 18. november kl. 10 – 16
Formål
 Hør hvad forskerne tænker efter at have talt med
daginstitutioner og skoler.
 Del din viden om, hvad der sker rundt om i kommunerne.
 Find ud af, hvordan vi bruger hinandens viden, kompetencer
og lokale projekter til fælles gavn.
Målgruppe: Repræsentanter fra kommunernes Teknik/Miljø og
Børn/Unge forvaltninger samt de skoler/institutioner, der deltager i
følgeforskningen.
Program
9.30
10.00
11.00
12.00
12.30
14.15
15.00
15.30

Ankomst, kaffe/te og brød
Velkomst og præsentation af projektet
Følgeforskning ved DPU, Aarhus Universitet
- oplæg og dialog
Frokost
Hvad sker der i kommunerne?
- hos jer og med et konkret eksempel fra København
Hvordan kan vi få glæde af hinanden?
Affaldssortering på Husum Skole
Opsamling og evaluering

Praktiske oplysninger og tilmelding – Se næste side

Projektet "Skoler og
daginstitutioner som læringsrum
for genanvendelse af
husholdningsaffald" skal fremme
læringsaktiviteter og konkret
affaldshåndtering på skoler og i
daginstitutioner, så det påvirker
affaldsadfærden i hjemmet.
Projektet er støttet af
Miljøstyrelsens Kommunepulje i
2015-2016

Praktiske oplysninger
Hvor og hvornår
Onsdag den 18. november 2015 kl. 10-16 i Københavns Kommunes nye Innovationshus,
Halmtorvet 27, 1700 København V.
Tilmelding:
Send en mail til Cemile Høyer, zp4j@buf.kk.dk
Der er som udgangspunkt plads til 30 deltagere. Tilmeldingsfrist d. 11/11
Pris: Forplejning og deltagelse i mødet er gratis, men I skal selv dække transport og tid.
Om projektet
Projektet "Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald" er
støttet af Miljøstyrelsen i 2015-2016. Projektet skal støtte og undersøge hvordan læringsaktiviteter, den fysiske og organisatoriske indretning af affaldshåndteringen på skoler og
daginstitutioner påvirker affaldsadfærden i hjemmet. Konkret er projektets mål at:
 Mindst 10 kommuner på tværs af landet bidrager til projektet gennem medarbejdere fra både
børne- og ungeområdet samt teknisk forvaltning.
 Der er udarbejdet en Guide til guidelines for skoler og institutioners affaldssortering og
indsamling i et pædagogisk perspektiv
 Københavns Kommunes undervisningsforløb, læseplaner m.v. er gjort brugbare og tilgængelige
for andre kommuner og deres skoler og daginstitutioner
 DPU, Aarhus Universitet gennemfører aktiv følgeforskning på 10 forskellige skoler eller
institutioner fra flere forskellige dele af landet og deler deres observationer med deltagerne
Projektets udgangspunkt er, at en omlægning af vaner kræver, at man får positive erfaringer i
fællesskab med andre. Det kan lade sig gøre ved at bruge skoler og institutioner som læringsrum
for en bedre affaldshåndtering. Derfor starter en øget genanvendelse af husholdningsaffaldet i
skolen og daginstitutionen.
Den praktiske affaldshåndtering på skoler og daginstitutioner er desuden et velegnet
udgangspunkt for børnenes læring. Det gælder f.eks. indenfor læringsplantemaet ”Natur og
naturfænomener” i daginstitutionerne samt Natur og Teknologi samt Naturfagene i grundskolen.
Der er altså meget at vinde, ved et godt samspil mellem det pædagogiske og det tekniske område i
kommunernes håndtering af det faste affald.

Læs mere om projektet på: http://skodanet.blogspot.dk/

