Invitation til den store batteri-jagt i Vejle
Vi sætter fokus på batterier, affald og ressourcer – for indskolingen og mellemtrin

Kan din skole samle flest batterier i uge 39?
AffaldGenbrug og Økolariet vil gerne sætte fokus på vigtigheden af, at batterier afleveres korrekt. Derfor er
det igen i år muligt at deltage i batterijagten for 0.- 6. klassetrin i kommunen. Formålet er at sætte fokus på,
hvor vigtigt det er, at batterier ikke ender i naturen eller som restaffald, men indsamles til korrekt
håndtering.
Vær med – I kan vinde!
Hver elev får én lille batteriboks til at tage med hjem. Derhjemme skal eleven sammen med familien samle
alle husstandens brugte batterier (ikke bil og traktorbatterier). På skolen fyldes batterierne i de røde kasser,
som klassen har fået udleveret. Den klasse, som har samlet flest kg batterier pr. elev, vinder konkurrencen.
Præmien er en spændende dag i skoven sammen med Økolariets naturvejleder og Økolariets
affaldsformidler Torben K. Andersen
VIGTIGT!
Skolen skal tilmelde det antal elever, som indsamler batterier. Tilmelder skolen én klasse, er det kun denne
ene klasses batterier, som skal i de røde kasser. På den måde sikrer vi et fair resultat for alle tilmeldte
elever.
Tilmelding
Senest onsdag 22. august skal I tilmelde jer konkurrencen. Skriv til affaldsformidler Torben K. Andersen på
tokan@vejle.dk, hvor I oplyser navn på skolen, klasse, antal elever og navn på den lærer, der er
kontaktperson for klassen. Ved tilmelding modager I yderligere info pr. mail.
Vi håber, at I vil deltage i konkurrencen og sætte batterier, affald og ressourcer på skemaet.
Har du spørgsmål, kan du kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
Torben K. Andersen
Underviser og inspirator
tokan@vejle.dk / 7681 2059 / 2252 4713
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