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3 MÅL OG INITIATIVER
3.5	Ressourcebevidste børn og unge

Baggrund
Der er 24 kommunale folkeskoler og 47 kommunale
daginstitutioner på Djursland foruden gymnasier
og andre ungdomsuddannelser. Disse institutioner
er på forskellig vis læringsrum, hvor affald og
ressourcer naturligt kan indgå. Reno Djurs har
siden 2014 haft en egentlig skoletjeneste, hvor en
medarbejder (1/2 årsværk) har understøttet disse
læringsaktiviteter sammen med pædagoger, lærere
og andre undervisere.
Der har været en stadig større interesse for
især undervisningsforløb med rundvisninger på
genbrugsstationerne, hvorfor også pladspersonale
i højere grad er blevet inddraget til forestå dette.
Pladspersonale, der skal forestå undervisning og
rundvisninger er blevet internt uddannet særligt til
det.
Reno Djurs’ skoleaktiviteter er et gratis tilbud til
daginstitutionerne, grundskolerne og ungdomsuddannelserne på Djursland og kan bruges som et
supplement til undervisningen i natur/teknik (og
evt. matematik), idet Reno Djurs’ tilbud kan:

 Indgå som en integreret del af klassens aktuelle
undervisningsforløb.
 Bidrage og supplere den almindelige undervisning
i skolerne ved at tilbyde rammer og faciliteter,
der giver mulighed for egen erfaring, oplevelse og
aktivitet.
 Virke for opfyldelsen af folkeskolens grundtrinmål
på de enkelte klassetrin
 Styrke elevernes forståelse af natur, teknik,
kultur, historie og virksomheder i lokalområdet.
Med den nye ordning for affald i kommunale
institutioner er der mulighed for i højere grad at
indpasse disse læringsaktiviteter med den praktiske affaldshåndtering på institutionerne.
Reno Djurs er deltager i hjemmesiden
www.affald.dk. Siden er etableret i samarbejde
mellem en række affaldsselskaber og kommuner
og kan frit anvendes til undervisningsbrug. Siden
indeholder niveauinddelt undervisningsmateriale.

Hvad er konsekvenserne
3.5

HVAD GØR VI – INITIATIVER

 Børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser
på Djursland tilbydes målrettet undervisning
om affald og ressourcer i form af f.eks. oplæg,
spil og rundvisninger på genbrugsstationer og
anlæg.
 Der samarbejdes fortsat med Affald.dk om fælles tilvejebringelse af undervisningsmateriale.
 Særlige undervisningstiltag som f.eks.
Naturvidenskabsfestival understøttes med
formidling af viden om affald og ressourcer.

 At der skabes et godt grundlag for, at børn og
unge på Djursland bliver bevidste om miljø og
ressourcer og bliver både motiverede og dygtige
til at håndtere affald korrekt.

Ressourcebehov
 Der skal fortsat skal anvendes ressourcer
fra Reno Djurs’ administration såvel som fra
pladspersonale på denne indsats. Såfremt det
nuværende indsatsniveau skal øges, vil det kræve
et øget ressourceforbrug.

