VI HÅLLER RENT

Markaryd gör en kraftsamling 23 – 26 april

Varje vår deltar Markaryds kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i
landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra
sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Vad händer?
23 april, Strömsnässkolan
HELA DAGEN – Maja Söderberg, författare och expert på klimatsmart mat, håller i övningar,
workshops och föreläsningar för både elever och personal:
o
o
o
o
o

realistiska övningar för att tydliggöra hur utsläppsrätterna fungerar
menyval på basis av minimal eller maximal klimatpåverkan
recept & instruktioner till klimatsmart matlagning
”tvärtom”- övning där eleverna får agera matproducenter som inte skyr några medel för
att förstöra vår hälsa eller miljö, och därefter ha gruppövningar i hur man ska lösa
problemen man skapat
föreläsning om hur man blir en ”hållbar” konsument

Markaryds skola 7-9
o
o
o
o
o
o

Städning av närområdet - alla deltar
Årskurs 9 (biologi) Om miljön, värderingsövningar, film Last Planet
Årskurs 8 C Lagar vegetarisk mat i hemkunskapen
Årskurs 7 bio
Läsning av texter om miljö på engelska samt diskussioner
Slöjden arbetar med återbruk, utställning

24 april
Timsfors skola ”ploggar” med träningsinspiratören Jane Nilsson. Klockan 9.45 – 11.00
Huneskolan ”ploggar” med träningsinspiratören Jane Nilsson. Klockan 11.55 - 12.55
Markaryds skola 7-9
o
o
o
o
o
o

Årskurs 9 Text/film om miljön på franska, collage.
Årskurs 8 Text/film om miljön på franska, collage Film: Last Planet. Kemi: Om försurning
8B ”Klimatsmart i hemmet”.
Årskurs 7 Avfallshantering ”elavfall”.
Läsning av texter om miljö på engelska samt diskussioner.
Slöjden arbetar med återbruk utställning.
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25 april
o
o

o
o
o
o

Kurs för kommunens tjänstemän om ”Sparsam körning”. Arrangeras av projektet ”Res grönt i
gröna Kronoberg”.
Klockan 9 - 11 och 13 - 15. Ripesalen, Markaryds kommunhus.
Kommunpersonal plockar skräp
Kommunens personal manifesterar med skräpplockartävling och utser den enhet som blir
”Årets återvinnare”.
Allmänhet, föreningar, politiker med flera är hjärtligt välkomna att gå med oss! Sopsäckar
finns på Markaryds kommunhus, kulturhuset, biblioteket i Strömsnäsbruk, Coop i Traryd samt
Ica Nära i Strömsnäsbruk. De medverkande bjuds på fika och korv med bröd.
Klockan 16 – 18.
I Strömsnäsbruk utgår vi från Lagadalskyrkan.
I Markaryd utgår vi från kommunhuset.
I Traryd ses vi på Skansborg.
I Timsfors ses vi på skolan.

Markaryds skola 7-9
o
o
o
o

Årskurs 9 Ta ställning i miljöfrågor – värderingsövningar.
Årskurs 8 Radioprogram på spanska, ”Vattenbrist i Chile” ur.se, förnybara energikällor i
biologin.
Årskurs 7 Avfallshantering ”elavfall”.
Läsning av texter om miljö på engelska samt diskussioner.

26 april
Markaryds skola 7-9
o
o

Gemensam storsamling i idrottshallen. Eleverna i årskurs 8 och 9 håller ett anförande som de
arbetat med under veckan: ”Argument/åtgärder för en miljövänligare värld.”
Ytterligare verksamhet är planerad.
Veckan avslutas med ”hälsojoggen”.
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