
Udskoling

Jagten på 
råstofferne

Jagten på råstofferne er et spil-baseret 
undervisningsforløb, hvor eleverne i grupper 
konkurrerer med hinanden om at skaffe 
mest viden om nogle af de råstoffer, der 
anvendes i moderne teknologi.

Affald & 
ressourcer

Besøg din 
genbrugsplads

Under rundvisningen på genbrugspladsen 
bliver eleverne gennem samtale og ved 
selvsyn gjort opmærksomme på vigtigheden af 
at sortere deres affald. Besøget giver eleverne 
en oplevelse af, at affald er en ressource og 
ikke nødvendigvis et problem. 

Hvad er Økolariet?
Gennem udstillinger, undervisning og 

arrangementer får vores gæster viden om 
natur, miljø, energi, klima, kost, sundhed, 
innovation og meget mere.

Hvert år besøger op mod 50.000 børn, unge 
og voksne fra ind- og udland Økolariet. Alle 
er velkomne til at opleve vores udstillinger, 
undervisning og guidede ture. 

Økolariet tilbyder skoler og institutioner 
undervisningsforløb og undervisningsmaterialer, 
som tager udgangspunkt i vores udstillinger. 
Målet er at give eleverne det bedst mulige 
faglige udbytte af besøgene i Økolariets 
udstillinger.

Hvad er AffaldGenbrug?
AffaldGenbrug er en afdeling under Teknik 
& Miljø-forvaltningen i Vejle Kommune. 
AffaldGenbrug har ansvaret for at håndtere 
affaldet fra kommunens indbyggere, virksomheder 
og landbrug.

AffaldGenbrug ønsker at inspirere og motivere 
borgerne til at sortere mere og bedre. 
AffaldGenbrug vil gøre en forskel - ikke mindst 
for de kommende generationer, og det kan 
vi kun, hvis vi løfter i flok. Velkommen til 
SAMMENHOLDET.
 

Hvad gør jeg nu?
Kontakt underviser og inspirator i Affald 
og ressourcer, Torben K. Andersen, med 
henblik på samarbejde mellem skole, 
Økolariet og AffaldGenbrug. 

Kontakt Torben K. Andersen på
tokan@vejle.dk 

7681 2059 eller 2252 4713



Børnehaver MellemtrinIndskoling
Affaldskasse
Gennem Økolariet kan 
børnehaven og SFO’en 
låne en affaldskasse. 
Insitutionen kan låne 
kassen i 4 uger og skal 
selv afhente og aflevere 

kassen i Økolariet. 

TeenTrash 1
TeenTrash er Økolariets 
affaldsundervisningstilbud 
til mellemtrinnet. Det 
handler om elektronik, 
hvad det indeholder, og 
hvad vi gør af det, når vi ikke 
længere har brug for det.

Skrald og sjov 2 
Gennem samtale og praktiske opgaver, i 

undervisningslokalet og i 
udstillingen, får eleverne 
større kendskab til begrebet 
affald. Via sorteringen 
af medbragt affald bliver 
eleverne opmærksomme på 
de forskellige typer af affald, 
der er samt vigtigheden af 

hvordan det sorteres.

Skrald og sjov 1 
Gennem samtale og praktiske opgaver, i 
undervisningslokalet og i udstillingen, får 
børnene større kendskab til begrebet affald. 
Via sorteringen af medbragt affald bliver 
børnene opmærksomme på de forskellige typer 
af affald, der er - samt vigtigheden af 
hvordan det sorteres.

På sporet af skidtet
Tag med på sporet af skidtet med 

Økolariets skattejagt rundt i byen. Med 
udgangspunkt i Økolariets særudstilling, “Når 
Skidt er Godt”, tager dette forløb jer med 

rundt i byen, hvor I vil 
få belyst forskellige 
problematikker og 
udfordringer, som 
vand og affald 
giver byen.

Besøg din 
genbrugsplads

Under rundvisningen på 
genbrugspladsen bliver 
eleverne gennem samtale 
og ved selvsyn gjort 

opmærksomme på vigtigheden 
af at sortere deres affald. Besøget 

giver eleverne en oplevelse af, at affald 
er en ressource og ikke nødvendigvis 

et problem. 

Besøg din 
genbrugsplads

Under rundvisningen på genbrugspladsen bliver 
børnene gennem samtale og ved selvsyn 
gjort opmærksomme på vigtigheden af at 
sortere deres affald. Besøget giver børnene 
en oplevelse af, at affald er en ressource og 
ikke nødvendigvis et problem. 

Besøg din 
genbrugsplads

Under rundvisningen på genbrugspladsen 
bliver eleverne gennem samtale og ved 
selvsyn gjort opmærksomme på vigtigheden af 
at sortere deres affald. Besøget giver eleverne 
en oplevelse af, at affald er en ressource og 
ikke nødvendigvis et problem. 

På sporet af skidtet 
Tag med på sporet af skidtet med 

Økolariets skattejagt rundt i byen. Med 
udgangspunkt i Økolariets særudstilling, “Når 
Skidt er Godt”, tager dette 
forløb jer med rundt i 
byen, hvor I vil få belyst 
forskellige problematikker 
og udfordringer, som 
vand og affald giver 

byen.


