I fire uker skal vi resirkulere emballasje laget av aluminium. Dette havner dessverre
ofte rett i søpla, men det skal vi endre på! Alt fra tuber med majones til makrellbokser,
folie, og grillformer inneholder aluminium og skal resirkuleres.
1. Samle tom og tørr emballasje i resirkuleringsnettet.
2. Tøm det du har samlet der du kaster glass og metall der du bor.
3. Registrer antallet du samler på ukens kort og ta kortet med til læreren.
Klassen legger sammen elevens resultater hver uke og registrerer det på
klasseplakaten og på aksjonaluminium.no
Følg med på aksjonaluminium.no for å se hvem som leder og hva det resirkuleres mest av!
Hva? Former med leverpostei, grillformer, stekeformer etc.
Hvordan: Skrap ut matrester. Vask den gjerne, men det er ikke et krav.
Hva? Hermetikkbokser. Hermetiske tomater, ananas, fiskeboller, Joika-boller etc.
Hvordan: Tøm og skyll.
Hva? Aluminiumsfolie som har vært pakket over mat.
Hvordan: Tørk eller skyll av matrester. Samle nok til en ball like stor som
knyttneven din.

Antall:

Antall:

Sett en strek for hver ting du resirkulerer:

2. uke 30/9-6/10

Antall:

Elev:

Elev:

Klasse

3. uke 7/10-13/10
Klasse

Sett en strek for hver ting du resirkulerer:

1. uke 23/9-29/9

Sett en strek for hver ting du resirkulerer:

4. uke 14/10-20/10

Sett en strek for hver ting du resirkulerer:

Elev:

Klasse

Elev:

Klasse

Hva? Tuber med kaviar, majones og smøreost.
Hvordan: Ta av korken, klem ut alt du kan. Da er tuben klar for resirkulering!

Antall:

Om Aksjon aluminium
Aksjon aluminium gir elever i 5. – 7. klasse i hele Norge mulighet til å lære mer om resirkulering,
kretsløp og hvordan vi kan ta bedre vare på jorda vår.
Aksjonen går ut på å resirkulere emballasje laget av aluminium. Dette havner ofte rett i søpla, men det
skal vi endre på nå! Alle elever som er med på aksjonen får et eget nett til resirkulering av aluminium.
Aksjonen er delt i tre:
I Resirkulering i fire uker (23. september til 20. oktober)
II Petter Smart oppfinnerkonkurranse (21. oktober til 20. november)
III Bildekonkurranse. Vinner trekkes hver uke (23. september til 20. november).
Les mer om regler, premier og nyheter på aksjonaluminium.no.
Her kan du også følge med på hva som resirkuleres under aksjonen!

Vi arrangerer Aksjon aluminium
Forskerfabrikken, Norsk Metallgjenvinning AS og Hydro arrangerer Aksjon aluminium. Resirkulering
er en god måte å bruke ressurser på. Det blir mindre søppel og alle hjelper jorda vår med å spare
energi. Vi inviterer til Aksjon aluminium for at elever skal lære mer om gjenvinning, energibruk og
miljøansvar. Så kan de lære det bort til oss voksne etterpå!

Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som arbeider for at flere
barn og unge skal bli interessert i realfag. www.forskerfabrikken.no

Norsk Metallgjenvinning AS

Norsk Metallgjenvinning (en del av Grønt Punkt) jobber for at flere skal
resirkulere metall og at det skal være lett å få det til. www.grontpunkt.no

Hydro er et stort norsk selskap som lager og resirkulerer aluminium.
De har virksomheter i over 40 land i hele verden. www.hydro.no

Visste du at…
– Aluminium kan
resirkuleres uendelig
mange ganger?

Visste du at…
– Av all aluminium som
noen gang er produsert
er fremdeles 75 % i bruk?

Visste du at…
– En(!) gjenvunnet
makrell i tomat-boks
sparer CO2 tilsvarende
1,5 km bilkjøring?

Visste du at…
– Aluminium brukes
til sykler, verktøy,
emballasje, skip, biler,
datamaskiner, romferger,
hus og mye annet?

