Hundsund redder verden, litt
Søppel og matavfall på Hundsund Ungdomsskole
Fag: Naturfag, Samfunnsfag, Norsk, Matematikk, Mat og
Helse og KRLE.

Oppdrag
Hundsund Ungdomsskole har en skolerestaurant som er bevisst på håndtering av
matavfall og søppel. Hvordan få alle brukere ved Hundsund ungdomsskole og
skolerestaurant til å håndtere mat og søppel på en bærekraftig måte?

Trinn: 9. trinn
Læringsarena: På skolen og skolerestauranten, samt
nærområdet
Ekstern kompetanse: skolebesøk hos Equinor,
AkerSolutions, Solcellepartnere, Bærum kommune og MDG

Gjennomføring

Eksterne forelesere gir nyttig informasjon
til elevene

Utforming av miljømesse

Elevene er klare for å presentere sitt bidrag til «Hundsund
redder verden – litt!»

Elevene lærer om hvorfor bærekraftig utvikling er en viktig del av skolehverdagen, og
hvorfor den er en del av fremtiden vår.
Elevene skal komme med tiltak på hvordan skolen kan bli mer miljøvennlig. Oppdraget er å
lage en stand på en miljømesse hvor de lager plakater, brosjyrer og en handlingsplan. De
skal lage statistikk for hvordan søppel og matavfall håndteres. Statistikken videreføres til
neste års prosjekt for å se om det blir forbedringer, og hvilke nye tiltak som bør iverksettes.
Forslag på hvordan søppel og
matavfall bør sorteres

Refleksjon
Elevene er blitt mer bevisst på hvordan de kan ta bedre vare på skolen sin når det gjelder søppel- og matavfallshåndtering. Det ble satt opp bokser for
pant av flasker hvor inntektene går til elevrådet. Elevrådet kan bruke pengene til utstyr som kan øke de sosiale aktivitetene på skolen, det er for
eksempel kjøpt inn bordtennisutstyr.
Eksterne forelesere har gitt nyttig informasjon til elevene, og elevene er blitt mer bevisst på at hver og en kan gjøre noe for å redde verden litt. De vet
nå at vi alle har et ansvar for å jobbe sammen for å nå FNs bærekraftsmål.

Kontaktinformasjon
Hundsund Ungdomsskole
• Ingrid Sogn Iversen ingrid.iversen@baerum.kommune.no
• Lars-Erik Larsen lars-erik.larsen@baerum.kommune.no
• Marit Eikeset Moen marit.moen@baerum.kommune.no

