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Oppdragsbrev Vollen ungdomsskole – 9 trinn
VEAS renser avløpsvann fra mer enn 600 000 personer og bidrar til at store og små kan
nyte godt av en ren indre Oslofjord. Vi er landets største renseanlegg og eies av
kommunene Asker, Bærum og Oslo. Mer enn en million mennesker rundt Oslofjorden er
direkte berørt av vårt arbeid! Det bor stadig flere mennesker i regionen og vi merker at
klimaet er i endring. Sammen med et økende fokus på ressursutnyttelse og kretsløpstenking
gir dette VEAS nye utfordringer. Vi skal utnytte og utvikle avløpsinfrastrukturen, som er en
viktig, men usynlig del av samfunnsinfrastrukturen.
Våre eiere bruker store ressurser på vårt anlegg, men også på egne avløpsnett. VEAS med
sine eiere ser en stor nytte i å lære opp barn og unge i miljøvern og spesifikt hva som skal
og ikke skal i avløpsnettet. Ved å vise skoleelevene hvordan avløpsvann håndteres er håpet
at vi i fremtiden får en enda bedre ivaretakelse av denne infrastrukturen.
Vollen skole bes i denne sammenheng om å engasjere sine elever i 9. trinn for i et oppdrag
å se på problemstillingen «Renere Oslofjord – hva med fremtiden?». Da tenker vi spesifikt
på hvilke ressurser som finnes i rensing av avløpsvann, f.eks. biogass, gjødsel og dyrking av
alger. Det hadde også vært nyttig for oss om 9. trinnet kunne omregnet forskjellige talldata
fra vårt anlegg til håndgripelige størrelser.
Oppdragene ser vi for oss konkretiseres i presentasjoner som vi får se og at vår
egenutviklede app «VEAS-agent» blir brukt for å løse oppgaver. Oppgaver vil kunne bli gjort
tilgjengelig for andre skoleelever i appen, og funn fra presentasjonene vil kunne bli vist til
våre gjester eller under annen profilering av bedriften.
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