
 
 
 
 

 
 
Til Rektor og Grønt Flagg-kontakter 
 
 

PLAST-UTFORDRINGEN 2019 
Bli med å løs plastproblemet !! 

Mennesker verden over er bekymret for hva alt plastsøppelet gjør med natur, dyreliv og oss 
mennesker. EU vil forby de ti de vanligste sortene plastsøppel man finner i naturen og mange 
byer og kommuner sier at de skal bli plastfrie. Det er likevel en god stund til vil se effekten av 
dette, og i mellomtiden er det opp til oss alle å å gjøre det bedre.  
 
Framtiden i våre hender og Miljøagentene startet en Plast-Challenge som vi utfordrer barn og 
ungdom i hele Norge til å bli med på. Utfordringen går ut på å kutte ned på bruken av plast, og på den 
måten skape mindre plastforsøpling i naturen. 
Prosjektet startet i Trondheim der vi har besøkt skoler og idrettslag for å snakke om hva vi kan gjøre 
med plastproblemet. Gjennom en Plast-Challenge blir barna blant annet utfordret til å si nei til 
engangsartikler og heller ha med egen kopp, fat og bestikk, ha med grønnsaksnett og egen pose til 
smågodt på butikken, kjøpe klær med mer naturlige materialer og vaske de sjeldnere, og bruke 
mindre bil.  
Idrettslagene blir også bedt om å se på hva de kan gjøre for at mindre gummigranulat fra 
kunstgressbanen forsvinner ut i naturen, i tillegg til å få barn og voksne til å bruke medbrakt kopp og 
fat, i stedet for engangsartikler. De skolene og idrettslagene som er ekstra flinke til å kutte i plastbruk 
og forsøpling, kan også  få tittelen Flerbrukskole eller Flerbrukslag!  
 
Vi vil gjerne besøke flere skoler og utfordre alle barn i Norge til Plast-Challenge! Kanskje er dette 
noe for skolen din?  Opplegget kan tilpasses alle alderstrinn. 
Plast-Challenge består av en pakke som inneholder:  

1. Elevene skal undersøke plastforbruket de har hjemme (én uke før skolebesøk), se link. 
2. Skolebesøk med foredrag om plast (ca 40 min)  
3.  Etterarbeid der elevene blir utfordret til å:  

A) Utfordre og forbedre skolen til å redusere plastforbruk. Se link. 
B) Jobbe hjemme med foreldrene/familie for å redusere plastforbruk. Se link. 

 
NB: Det begrenset kapasitet på foredragene. Prinsippet om ”førstemann til mølla” gjelder. 
Påmelding sendes: juliaschregel@gmail.com , Se oversikt over ledige datoer her. ( Uke 45,46,47 og 
48). 
 
Ved spørsmål om opplegget - ta kontakt med: 
Grønn Barneby -  Bjørn Arild Silseth, tlf: 95 90 71 00 eller 
FIVH -  Julia Schregel, tlf: 90 40 79 62  
Med hilsen Miljøagentene, FIVH og GBB 
 
 
 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1sfIMFldHNmZ2G865uR1k6uPj70UCjcvs
https://drive.google.com/drive/folders/1sfIMFldHNmZ2G865uR1k6uPj70UCjcvs
https://drive.google.com/drive/folders/1sfIMFldHNmZ2G865uR1k6uPj70UCjcvs
mailto:juliaschregel@gmail.com
mailto:juliaschregel@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yoZOaBwQk015ms18_uy_uNJwqJ7Ys3KF1bYKif1iY68/edit?usp=sharing

