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Skoletjeneste 
 
Reno Djurs’ nuværende skoleaktiviteter 
Reno Djurs har gennem en årrække tilbudt alle skoler at besøge enten anlægget i Glatved el-
ler en genbrugsstation. 
 
Reno Djurs’ værter ved besøgene er oftest civilingeniør Peter Madsen og driftsleder John 
Mikkelsen. I 2013 har der indtil videre været 4 besøg. Besøgene varer typisk 1,5 time. 
 
Der reklameres for besøgsmuligheden på Reno Djurs’ hjemmeside samt på affald.dk (se ne-
den for).  
 
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 
 
Andre selskabers/kommuners ordninger 
Vestforbrænding har i 2011-12 kortlagt omfanget af affaldsrelaterede undervisningsaktivite-
ter i affaldsselskaber og kommuner. Der henvises til Vestforbrændings rapport ”Undervis-
ning på genbrugsstationer og genbrugspladser m.v.”, som er vedlagt dagsordenen.  
 
Reno Djurs’ besøgstilbud er beskrevet i rapporten side 31-32.  
 
Enkelte kolleger har etableret relativt ambitiøse skoletjenester:  
 

• Renovest har etableret ”Skraldeskolen”, som gennem en periode på 1 ½ år har haft be-
søg af næsten 5.000 skoleelever. Der henvises til artikel: http://hanherred.dk/her-
uddannes-skoleborn-til-affaldsagenter/ 
 

• REFA har etableret en skoletjeneste, som bl.a. tilbyder at rykke ud til alle skoler med en 
til formålet indrettet varevogn. 

 
I begge ovennævnte eksempler har selskaberne dedikeret en medarbejder 100 % til skoletje-
nesten. 
 
Norddjurs skoletjeneste 
7 institutioner i Norddjurs Kommune har etableret Norddjurs Skoletjeneste. Deltagerne er  



 2

Kattegatcentret, Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup, Museum Østjylland, Naturcenter 
Norddjurs, Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og Baunhøj Mølle.  
 

Norddjurs Skoletjeneste har egen hjemmeside: http://www.norddjurs-
skoletjeneste.dk/forside.aspx 
 
For visse af de af skoletjenesten omtalte besøg betaler skolerne 1.000 kr.pr. klasse. Nord-
djurs Kommune betaler al transport.  
 
Reno Djurs har rettet henvendelse til Norddjurs Skoletjeneste om mulighederne for Reno 
Djurs’ eventuelle deltagelse i skoletjenesten.  
 
Overvejelser om udvidelse af Reno Djurs’ ordning 
Ved overvejelser om eventuelt at ”løfte” ambitionsniveauet for Reno Djurs’ skoletjeneste bør 
følgende aspekter indgå:  
 
- Reno Djurs’ personaleressourcer 

De medarbejdere, som i dag bruger tid på skoletjeneste, gør det som sekundær opgave. 
Inden for de nuværende personalerammer begrænses skoletjenesten derfor til at kunne 
modtage 20-25 årlige besøg af 1-2 timers varighed.  
 

- Transport 
Det vurderes, at transportelementet (økonomi såvel som tid) vil være en betydende fak-
tor for skolernes villighed til at benytte et besøgstilbud.  
 

- Lokaler 
Reno Djurs har ikke deciderede lokaler til undervisningsformål. I dag foregår alle besøg 
udendørs. Indendørs undervisning vil ikke kunne tilbydes under de nuværende byg-
ningsmæssige rammer, med mindre Reno Djurs ”rykker ud” til skolerne.  
 

Det fremadrettede ambitionsniveau for Reno Djurs’ skoletjeneste skal naturligvis afvejes i 
forhold til det ressourceforbrug, som en realisering af det ønskede ambitionsniveau vil kræ-
ve. Administrationen har i den forbindelse ikke foretaget detaljerede vurderinger af mulige 
scenarier.  
 
Såfremt der ønskes et ambitionsniveau, som nødvendiggør, at en medarbejder dedikeres 100 
% til opgaven, og hvor tjenesten eventuelt suppleres med en transportordning, må der for-
ventes en årlig omkostning i størrelsesordenen 1 mio. kr.. 


