TIL ALLE FORESATTE!
Klassen har nå meldt seg på «Aksjon aluminium», en morsom og
lærerik resirkuleringsaksjon for elever i 5. - 7. klasse i hele Norge.
Aksjonen går ut på å resirkulere emballasje laget av aluminium,
da dette ofte havner rett i søpla. Det skal vi endre på nå!
Alt fra tuber med majones til makrellbokser, brusbokser, folie og
grillformer inneholder aluminium og skal resirkuleres.
Alle elever som er med på aksjonen får et eget nett
til resirkulering av aluminium.
Aksjonen er delt i tre:
I Resirkulering (23. september til 20. oktober)
II Petter Smart oppfinnerkonkurranse (21. oktober til 20. november)
III Bildekonkurranse (23. september til 20. november)
Vi har både store og mindre premier og vinnere trekkes hver uke!
Aluminium er et metall som kan resirkuleres i det uendelige! Det er sterkt, lett å forme, har lav vekt og er
bærekraftig. Med energien som kreves for å lage én ny boks, kan vi lage 20 resirkulerte bokser. Det betyr
at vi hjelper jorda med å spare energi når vi resirkulerer. Heldigvis er 75 % av all aluminium som er produsert
fremdeles i bruk, på grunn av resirkulering.
I Aksjon aluminium har vi delt inn emballasjen som skal resirkuleres i fire kategorier: Former, bokser, folie og
tuber. Aksjon aluminium har regnet ut hvor mye aluminium det er i gjennomsnitt i hver enhet. Hver uke i fire
uker skal elevene resirkulere mest mulig. Til dette har hver elev fått sitt eget resirkuleringsnett. Elevene skal
selvfølgelig slippe å ta med all aluminiumsemballasjen på skolen. Som bevis på det de har resirkulert registrerer
de hver uke antallet på registreringskortet og tar dette med på skolen. Det er ikke lov til å bruke mer folie enn
dere gjør normalt, eller kun spise hermetiske tomater til middag. Dere skal samle inn aluminium som allerede er i
bruk, ellers går jo vinninga opp i spinninga!
Aksjon aluminium skal være morsomt å delta på, men vi som er med skal også lære noe. Temaer vi skal lære om
mens aksjonen pågår er blant annet kretsløp, gjenvinning, energi, klima og aluminium. Samtidig gjør vi noe bra
for miljøet!
Les mer om regler, premier og nyheter på aksjonaluminium.no. Her kan du også følge med på hva som
resirkuleres under aksjonen!
Klar-ferdig-gå!
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