
Sæt affald og  
genbrug på
skoleskemaet
Et tilbud til skoleelever på alle klassetrin



Affald og genbrug  
på skoleskemaet

Som lærer oplever du på tæt hold 
dine elevers spørgsmål om klima og 
miljø. De kan være svære at svare 
på, for området er stort og kom-
plekst.

Deltag i et forløb om affald og 
genbrug eller madaffald og få svar 
på nogle af de mange spørgsmål. 
Forløbet er gratis og kan bestå af 
undervisning, rundvisning på en af 
kommunens genbrugspladser - eller 
begge dele. 

Meget mere genbrug
Har I mod på mere genbrug, 
kan I gratis hente  
mate rialer som fx træ, karton 
eller stof hos Reform  
Skatkammer. Materialerne er 
restvarer, fejlproduk tioner eller 
overskudsmaterialer fra virk-
somheder. Alle kommunale  
institutioner i Kolding Kom-
mune kan hente det, de skal 
bruge til undervisningen, 
studie projektet, SFO’en eller 
børnehaven. 
For private institutioner findes 
en abonnements ordning. 
Skatkammeret ligger på 
Bronzevej 3 og holder åbent 
hver onsdag kl. 8-17. 

Læs mere på  
kolding.dk/skatkammeret.

Oplæg 1: Hit med skraldet
Vi dykker ned i forskellen på  
genbrug og genanvendelse.  
Desuden kigger vi på materialer, 
som vi endnu ikke kan omdanne 
til nye ting. 

Undervejs undersøger vi, hvor  
dagligdags materialer som  
plastik, glas og papir kommer fra, 
og hvad vi egentlig opnår ved at 
sortere disse materialer fra  
skraldet derhjemme.

Oplæg 2: Styr dit madaffald
Godt en femtedel af al mad i  
Danmark bliver smidt ud.

Vi ser nærmere på, hvad mad-
spild er for en størrelse, og  
hvordan vi kan undgå det.  
Samtidig undersøger vi, hvad  
vores madrester bliver omdannet 
til, når vi sorterer dem fra plastik 
og papir hjemme i skralde-
spanden.

Praktiske oplysninger
Målgruppe: Alle klassetrin – og 
gerne i forbindelse med et projekt i 
klassen. 

Varighed:
I kan vælge mellem tre forløb:
1.  Oplæg og rundvisning på Kolding 

Nord Genbrugsplads, Bronzevej 3.  
Varighed: Cirka 2 timer. 

2.  Undervisning på skolen.  
Varighed: 2 lektioner. 

3.  Rundvisning på en af kommunens 
genbrugspladser (Vamdrup,  
Lunderskov, Christiansfeld, 
Kolding Syd og Kolding Nord 
Genbrugsplads).  
Varighed: Cirka 45 minutter.

Fra 6. klassetrin (12 år) er det muligt 
at kombinere et besøg på Bronzevej 
med et besøg på forbrændings-
anlægget Energnist. Kontakt  
Energnist på keli@energnist.dk.

Madpakke: Når jeres besøg foregår 
på Kolding Nord Genbrugsplads, 
har I mulighed for at spise jeres 
medbragte madpakker. 

Booking: Udfyld formularen på 
kolding.dk/relab eller ring til formidler 
Elisa Theil på tlf. 2480 2035 og hør 
mere om, hvordan vi kan  
tilrettelægge jeres besøg. 
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