
Affald og genbrug i 
børnehavehøjde



Affald og genbrug er  
også for børnehavebørn

Mød Emma og Emil  
– og deres affald
Historien om Emma og Emil er et  
skræddersyet og gratis tilbud til  
børnehavebørn i Kolding Kommune. 

Tilbuddet er en kombination af en  
dialogisk historiefortælling om 
Emma og Emil og det affald, de  
møder i løbet af en helt almindelig 
dag, en sorteringsleg og evt. et 
besøg på genbrugspladsen. 

Forskellige tilbud
I kan enten få besøg af os i børne
haven, besøge os på genbrugs
pladsen, eller vi kan lave en  
kombination, der passer jer. Uanset 
hvad I vælger, får I efter forløbet en 
fin plakat med Emma og Emil, som 
I kan hænge op på stuen. Alle børn 
får også en lille sorteringsguide med 
hjem, så de kan lære deres forældre 
om god sortering.

1
  Besøg på  
Kolding Nord Genbrugsplads

Målgruppe: Børnehavens ældste 
børn.
Antal: 1015 børn sammen med 
deres pædagoger. 
Varighed: Cirka halvanden time. 
Først læser vi om Emma og Emil,  
leger en sorteringsleg eller to og går 
en tur på genbrugspladsen. 
Madpakke: Medbragte madpakker 
kan spises hos os. Husk at notere 
dette, når I booker. 

2
  
Besøg på Vamdrup,  
Christiansfeld, Lunderskov 
eller Kolding Syd  
Genbrugsplads 

Målgruppe: Børnehavens ældste 
børn.
Antal: 1015 børn sammen med 
deres pædagoger.
Varighed: Cirka 45 minutter.
Vi går en tur på genbrugspladsen og 
ser, hvordan affaldet og materialer 
til genbrug er sorteret, og hvad der 
sker med det efterfølgende. Måske 
er der gang i rende graveren?

3
  
Besøg i børnehaven

Hvor: Redux – Affald og Genbrugs  
formidler besøger jer i børnehaven. 
Målgruppe: Alle alderstrin i børne
haven.
Varighed: Cirka 45 minutter.
Historiefortælling og sorteringsleg  
foregår hjemme hos jer i kendte 
rammer. Vi snakker om, hvordan 
det lyder, når man banker let på 
glas eller plastik, og hvorfor det er 
en god ide at folde mælkekartoner 
sammen.

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. 

Meget mere genbrug
Har I mod på mere genbrug, 
kan I gratis hente materialer 
som fx træ, karton eller stof 
hos Reform Skatkammer. 
Materialerne er restvarer,  
fejlproduktioner eller  
overskudsmaterialer fra 
virksom heder. Alle kommunale 
institutioner i Kolding  
Kommune kan hente det, de 
skal bruge til undervisningen, 
studieprojektet, SFO’en eller 
børnehaven. For private
institutioner findes en  
abonnementsordning.  
Reform Skatkammer ligger på  
Bronzevej 3 og holder åbent 
hver onsdag kl. 817. 

Læs mere på  
kolding.dk/skatkammeret.
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Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen, Redux – Affald og Genbrug


