OPPDRAGSBREV
Sande videregående skole

LOOP er en stiftelse som jobber for å motivere og stimulere til bedre kildesortering. Vi har en visjon
om å skape gode kildesorteringsvaner hjemme, på skolen og på jobben. For å hjelpe folk i gang tilbyr
vi blant annet kildesorteringsguiden sortere.no, og faktastoff, undervisningsopplegg og filmer om
kildesortering og gjenvinning.
Avfall, eller søppel, er noe alle mennesker lager. Veldig mye av avfallet kan gjenvinnes, så lenge det
er sortert først. Det meste av avfallet ved Sande Videregående blir ikke sortert. Litt av avfallet
kildesorteres, mye havner også på feil sted og ender opp som forsøpling.
Vi i LOOP ønsker å teste ut undervisningsmateriellet vårt ved å se om kildesorteringen på skolen blir
bedre etter en periode hvor Sande videregående skole jobber med kildesortering som tema og
bruker materiellet fra LOOP Miljøskole i en holdningskampanje på skolen.
Oppdrag:
Skolen gjennomfører en plukkanalyse av restavfall før og etter arbeidet med å øke bevisstheten
rundt kildesortering.
Vi ønsker konkret bistand med følgende:
·
·
·
·

Gjennomføre en plukkanalyse av restavfallet på skolen før og etter holdningskampanjen
Lage og gjennomføre en holdningskampanje på skolen, med fokus på å redusere
avfallsmengden og å kildesortere riktig.
Gjøre beregninger knyttet til tapte naturressurser ved manglende kildesortering
Gi oss en vurdering av hvordan holdningskampanjen har virket på skolen, og si noe om
hva som må til for å få unge mennesker til å være mer bevisste med sortering av avfall
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Resultatet skal presenteres for LOOP etter bearbeiding av siste plukkanalyse.
Her skal det minst være med:
·
·
·
·
·

Tallmateriale og bilder fra plukkanalysen - før og etter holdningskampanjen
CO2 regnskap - hvor mye ekstra utslipp blir det fordi vi ikke kildesorterer? Før og etter
holdningskampanje.
Energiberegninger - hvor mye ekstra energi bruker vi fordi vi ikke kildesorterer? Før og
etter holdningskampanje.
En vurdering av selve holdningskampanjen og effekten av denne.
Tips til hva som må til for å få unge mennesker til å redusere sin egen søppelproduksjon
og å få gode kildesorteringsvaner. Hva slags hjelpemidler ser dere at kan være nyttige for
å komme i gang med kildesortering på skolen?

Med vennlig hilsen

Terje Eckhoff
Ansvarlig, LOOP Miljøskole
www.loop.no
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