Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) består av i alt 9
medlemskommuner. Vi håndterer restavfallet til ca. 62 000 innbyggere og administrerer
flere avtaler om gjenvinning av avfall fra medlemskommunene.
Vi i NIR jobber for å utnytte ressursene i avfallet ditt på best mulig måte både økonomisk og
miljømessig. Vi jobber også med informasjonsvirksomhet overfor innbyggerne i våre
kommuner og saksbehandlere ute i kommunene.
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 Averøy ungdomsskole blir ikke sortert.
Noe av avfallet kildesorteres, mye havner på feil sted og noe ender opp som forsøpling.
Vi i NIR ønsker hjelp til å forbedre kildesorteringen ved Averøy ungdomsskole.

Vi ønsker bistand med følgende:
-

-

Gjennomfør en plukkanalyse av restavfallet på skolen (med idrettshall).
Lage og gjennomføre en holdningskampanje på skolen, med fokus på å redusere
avfallsmengden og å kildesortere riktig.
Kom med forslag til hvordan man kan få til et skikkelig sorteringssystem i
klasserommene og hvordan utfordringer rundt dette kan løses. Legg ved bilder/skisser.
Gi oss en vurdering av hvordan dere tror holdningskampanjen kan virke på skolen, og
si noe om hva som skal til for å få unge mennesker til å være mer bevisste med
sortering av avfall
Gjøre beregninger knyttet til tapte naturressurser ved manglende kildesortering
Kampanjen skal være rettet mot barn og ungdom eller voksne. Det skal komme godt
fram hvilken målgruppe dere har valgt.

Under presentasjonen skal det minst være med:
-

Tallmateriale og bilder fra plukkanalysen
En vurdering av holdningskampanjen
Tips til hva som må til for å få unge mennesker/voksne til å redusere sin egen
søppelproduksjon og å få gode kildesorteringsvaner. Hva slags hjelpemidler ser dere at
kan være nyttig for å komme i gang med kildesortering på skolen og hjemme?

Alle gruppene skal i tillegg levere en rapport med gitte kriterier.

