
 

INFOBREV TIL TEKNISK PERSONALE 

 

Kære teknisk personale 
 

Skolen skal til at sortere affald. Det betyder, at der i skolens hverdag bliver mange 

nye rutiner, der skal indarbejdes. Denne Sorteringsguide for Skoler er udarbejdet 

for at give et overblik og gøre det lettere at indføre affaldssortering på skolen. 

 

Som teknisk personale har du en vigtig rolle i forhold til at få indført 

affaldssorteringen på den bedst tænkelige måde. Du finder et link for teknisk 

personale HER, hvor du kan læse mere om de opgaver og nye rutiner, det giver i 

hverdagen på skolen. 

  

http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Sorteringsguide-for-Skoler


INFOBREV TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER 

 

Kære Lærere og Pædagoger 
 

Skolen skal til at sortere affald. Det betyder, at der i skolens hverdag bliver nogle nye 

rutiner, som skal indarbejdes. Denne Sorteringsguide for Skoler er udarbejdet for 

at give et overblik og gøre det lettere at indføre affaldssortering på skolen. 

 

Som lærer eller pædagog har du en væsentlig rolle i forhold til at hjælpe eleverne 

med at indarbejde de nye vaner, sortere rigtigt og forstå hvorfor. Du finder et link for 

lærere og pædagoger HER, hvor du kan se de muligheder, det giver for 

undervisningen og hverdagen på skolen. 

  

http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Sorteringsguide-for-Skoler


 

 

INFOBREV TIL ELEVER 

 

Så skal skolens skrald sorteres! 
Og du skal være med!  

Alle på skolen skal til at sortere skrald. Det betyder, at vi skal smide vores skrald ud 

på en ny måde – i flere forskellige skraldespande i stedet for kun én.  

Der bliver mange skraldespande til affaldet - nogle i klassen og nogle andre steder: 

 

 

 
 

 

 

Hvis vi sorterer vores skrald, kan meget af det genanvendes til helt nye ting.  

Vidste du at….:  

To dåser kan genanvendes og blive til en ringeklokke til cyklen? 

Eller 200 mobiltelefoner indeholder guld nok til en fingerring? 

  



INFOBREV TIL FORÆLDRE 

 

Kære Forældre 
 

Skolen skal til at sortere affald. Det betyder, at der i skolens hverdag bliver nogle nye 

rutiner, som skal indarbejdes. Nogle elever kender allerede til affaldssortering 

hjemmefra og kan umiddelbart sortere affaldet korrekt. Andre elever skal oplæres og 

motiveres. For at komme godt i mål er der brug for oplæring, vedligeholdelse og 

senere muligvis opfølgning på, hvordan det går. 

 

Som forældre vil I muligvis høre om den nye affaldssortering derhjemme. Vi håber, I 

vil bakke op om det. 

 

Når affaldssorteringen har været i gang et stykke tid, tager vi emnet op igen, dels for 

at skærpe opmærksomheden og dels for at belyse, hvordan det går. Måske er der 

brug for justeringer, optimering eller uddybende information. 

 

Hvis I har nogen spørgsmål, er I velkomne til at kontakte skolen for yderligere 

oplysninger. 

 


