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Skoletjeneste   
 

Indledning 
I fortsættelse af drøftelse på bestyrelsesmødet den 11. december 2013 er formålet med dette 
notat at give en status for Reno Djurs’ skoletjeneste.  
 
Generelt 
Reno Djurs’ skoleaktiviteter er et gratis tilbud til grundskolerne og ungdomsuddannelserne 
på Djursland og kan bruges som et supplement til undervisningen i natur/teknik (og evt. ma-
tematik), idet Reno Djurs’ tilbud vil kunne  
 

• 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 

• at styrke elevernes forståelse af natur, teknik, kultur, historie og virksomheder i lo-
kalområdet 

 
Vi tilbyder besøg på både deponeringsanlægget ved Glatved Strand og på den lokale gen-
brugsstation. 
 
For at have relevans som skoletilbud skal Reno Djurs’ skoleaktiviteter spejle sig i folkesko-
lens mål. I den sammenhæng retter Reno Djurs’ skoletjeneste sig umiddelbart mod faget 
’’Natur/teknik’’. I medfør af Undervisningsministeriets ’’Fælles mål’’ skal undervisningen 
medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres 
eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engage-
ment og handling.  
 
Besøgstilbuddet kan ses i sammenhæng med folkeskolens trinmål for faget natur/teknik 
(menneskets samspil med naturen): 
 
Trinmål efter 2. klassetrin: 

- give eksempler på ressourcer, der indgår i dagligdagen, herunder (…) affald 
 

Trinmål efter 4. klassetrin: 

- give eksempler på samfundets anvendelse af ressourcer og teknik (…)  

- kunne sortere affald i forskellige fraktioner som organisk affald,  glas, papir, metal og 
kemikalieaffald 
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Trinmål efter 6. klassetrin: 

- redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for 
menneskets levevilkår (…)  

- give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe pro-
blemer på andre områder (…)   

 
Reno Djurs’ værter ved besøgene er oftest civilingeniør Peter Madsen og driftsleder John 
Mikkelsen.  
 
Norddjurs Skoletjeneste 
Reno Djurs samarbejder med Norddjurs Skoletjeneste, som omfatter følgende 7 institutioner 
i Norddjurs Kommune: Kattegatcentret, Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup, Museum Øst-
jylland, Naturcenter Norddjurs, Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og Baunhøj Mølle.  
 
http://www.norddjurs-skoletjeneste.dk/skoletjenesten.aspx 
 
Der eksisterer ikke en tilsvarende skoletjeneste i Syddjurs Kommune. 
 
Børn og affald 
Miljøstyrelsen udgav i 2003 miljøprojekt nr. 864 med titlen ’’Børn og affald --- om børns viden, 
adfærd og holdning til affald’’. Projektet baserer sig på dels interviews med 8 forskere og ek-
sperter på området, dels en landsdækkende undersøgelse af 5. klasses elevers viden, adfærd 
og holdninger til affald.  
 
Følgende er et uddrag af projektets konklusion under overskriften ’’Affald i undervisningen’’: 
 

Den traditionelle undervisningsform (vidensoverføring i klassen) er hverken vel-
egnet til at højne elevernes miljøbevidsthed eller ændre deres adfærd, mener de 
forskere og specialister, der er blevet interviewet i forbindelse med undersøgel-
sen. Det er denne type undervisning, der af en forsker karakteriseres som ’’som-
om-skolen’’ --- en skoleform, der blot tilstræber at illustrere og evaluere virke-
ligheden --- ikke forandre den. Elevernes opmærksomhed på miljøspørgsmål, de-
res lyst til at handle og deres tiltro til egen indflydelse er afhængig af, om un-
dervisningsformen har et handleaspekt indlejret. Man kan fx etablere samar-
bejder mellem skole, forældre og det lokalsamfund børnene bevæger sig i.  
 
Undervisning i miljøspørgsmål må altid have løsningsforslag integreret --- både 
på det praktiske plan og det mere visionære plan. Eleverne skal opleve, at løs-
ningen på miljøproblematikker både er et individuelt anliggende og et fælles 
demokratisk ansvar. Særligt det sidste har eleverne i undersøgelsen ringe for-
ståelse for. Affald er ikke et kollektivt ansvar, men den enkeltes, mener de. I 
det hele taget er inddragelse af de 12-årige meget centralt for en vellykket mil-
jøundervisning, da de i den alder begynder at få en opfattelse af sig selv som li-
geværdige samfundsborgere. Man skal hellere tale ’’op’’ end ’’ned’’ til dem.  

 
Ovennævnte konklusion falder godt sammen med, hvad Reno Djurs vil kunne tilbyde i under-
visningsforløb: 

 
- Undervisningen flyttes ud af klasseværelset og ud i ’’virkeligheden’’  
- Undervisning i øjenhøjde i, at affalds- og ressourcehåndtering dels er et kollektivt ansvar 

(’’hvad gør kommunen’’); dels --- i meget høj grad - et individuelt ansvar (uden den enkel-
tes aktive medvirken falder ’’affaldssystemet’’ sammen). 
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Betaling af transport 
Reno Djurs tilbyder alle undervisningsinstitutioner i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kom-
mune at afholde omkostningerne til transporten mellem skole/undervisningsinstitution og 
Reno Djurs. 
 
Undervisningsmateriale og projekter 
Reno Djurs udleverer hæftet ”Affald – før, nu og i fremtiden” som klassesæt forud for besøg 
(hvis det ønskes af skolen/klassen).  
 
www 
Reno Djurs er deltager i og bidragyder til hjemmesiden www.affald.dk. Siden er etableret i 
samarbejde mellem en række affaldsselskaber og kommuner og kan frit anvendes til under-
visningsbrug.  
 
Affald.dk reklamerer for Reno Djurs’ skoletilbud: http://www.affald.dk/da/undervisere/se-
lokale-undervisningstilbud.html 
 
Personaleressourcer 
De medarbejdere, som i dag bruger ressourcer på skoletjeneste, gør det som sekundær opga-
ve. En medarbejder, som bl.a. vil blive dedikeret til skoletjenesten, forventes ansat i dette 
forår. Der henvises til bestyrelsens beslutning om at anvende ressourcer til ansættelse af 
nøgleperson til videreførelse af affaldsforebyggelsesprojekt, herunder skoletjeneste.  
 
Omfang 
Skoletjenesten har haft følgende antal besøg i 2013 og 2014: 
 
 2013: 

� 8 skoler 
� 4 ungdomsuddannelser 

 
 2014: 

� 3 skoler 
� 1 ungdomsuddannelse 
 


