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Affaldsformidling målrettet ungdomsuddannelserne på Djursland 

Reno Djurs har godt fat i folkeskolerne på Djursland. Hvert år har vi over 1000 elever igen-
nem de klassiske tilbud som rundvisning på genbrugsstationen, skoleskrald (indsamling og 
kategorisering af affald på skolens eget område, et tilbud til de mindste) eller et besøg på 
deponeringsanlægget.  
 
Derfor liger fokus nu på ungdomsuddannelserne hvor vi allerede har etableret gode forløb i 
samarbejde med ungdomsuddannelserne og har tanker om flere. 
 

• Kommende erhvervsserviceassistenterKommende erhvervsserviceassistenterKommende erhvervsserviceassistenterKommende erhvervsserviceassistenter    
Et samarbejde med produktionshøjskolen Djursland om KUU-Erhvervsassistenter. 
For at sikre, at eleverne opfylder kompetencemålene for deres beskæftigelsesprofil 
(ejendomsserviceassistent), gennemgår eleverne et skræddersyet forløb i samar-
bejde med Reno Djurs. I forløbet indgår standard rundvisning på genbrugsstation, 
et oplæg på deponeringsanlægget, hvori der indgår elementer af skralde-nudging, 
arbejdsmiljø, miljøbevidsthed, deponering og generel affaldshåndtering. Dertil er 
udarbejdet en hjemmeopgave, hvor eleverne selv skal gennemføre et affaldstjek på 
selvvalgt institution med billeddokumentation og beregninger som en del af opga-
vebesvarelsen.  
 
Samarbejdet er kommet i stand efter en rundsending af info-breve om Skoletjene-
sten til samtlige ungdomsuddannelser. Forløbet færdigudviklet, og afviklet for før-
ste gang i vinteren 2016.Der er stiftet aftale om årlige gentagelser.  
 

• Plastik, plastik, plastik Plastik, plastik, plastik Plastik, plastik, plastik Plastik, plastik, plastik     
Forløbet er udarbejdet af Reno Djurs, og kan bruges af ældre folkeskoleelever og 
ungdomsuddannelser. I forløbet indgår bl.a. fremstilling af plastik fra mælk, en 
gennemgang af molekyleopbygning hos de 6 mest almindelige plastiktyper, mas-
sefylde og afskaffelse- og genanvendelsesmetoder. Forløbet kan enten gennemfø-
res hos Reno Djurs eller lånes hjem på skolen. Sidstnævnte er netop afprøvet med 
9. klasse fra Ørum Skole, der har brugt materialet til deres eksamen i fællesfagligt 
fokusforløb med succes. Forløbet kan skaleres ned til 7. klasse eller op på fx biotek 
højniveau (Gymnasie), afhængigt af hvor teknisk og fagligt tungt man gør teorien.  
 
Forløbet forventes at indgå i et nyt samarbejde med Grenå Gymnasium, Kattegat-
centret og forskere fra Århus Universitet. Det skal ende med et bredt projekt med 
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fokus på plastik og målrettet ungdomsuddannelserne hvor forløbet hos Reno Djurs 
vil være en af brikkerne i et samlet forløb.  
 
Forløbet er færdigudviklet og der har været 8 klasser igennem i skoleåret 16-17, og 
10 folkeskolelærere har meldt interesse i forløbet til skoleåret 17-18. Reno Djurs ar-
bejder på at få forløbet udbredt til ungdomsuddannelserne bl.a. ved deltagelse i 
Norddjurs Skoletjeneste Netværk i Norddjurs og SIV-messe (www.skolenivirke-
ligheden) i Syddjurs. 

 
• Jagten på raastofferneJagten på raastofferneJagten på raastofferneJagten på raastofferne    

Samarbejdet    www.affald.dk har udviklet et undervisningsspil (Jagten på Raastof-
ferne) med omdrejningspunkt i en fiktiv jagt på råstofferne til en iphone (storpoli-
tik, kemiforsøg, ressourcemangel og genanvendelse). Forløbet kan bruges af ældre 
folkeskoleelever, men kan bestemt også kan afvikles af ungdomsuddannelser. Jeg 
har deltaget som observatør på en tur, hvor affaldsskoletjenesten i Århus var på 
VUC for at spille spillet med en HF-klasse. Tilbagemeldingerne var positive fra både 
lærer og elever, og mit indtryk var, at læringsniveauet var højt. Jagten på Raastof 
vurderes fint at kunne supplere vores andre tilbud, hvor genbrug, genanvendelse 
(her med fokus på elektronikaffald), ressourcemangel og kredsløbstankegang alle-
rede er nøgleord. Forløbet tager ca. 3 timer, og kan enten afvikles i Formidlingsbyg-
ningen, eller hjemme på skolerne.  
 
Det vurderes, at der kan gennemføres ca. 10-15 hold om året, udover skoler der evt. 
selv låner spillet (denne model bruger Århus, hvor en fra formidlingstjenesten er 
med første gang spillet spilles på en skole, herefter kan læreren selv gennemføre 
spillet med nye klasser).  
 
Spille er netop indkøbt, og der er allerede bestilt forløb fra forskellige skoler, inden 
vi er begyndt at reklamere med det på div. relevante hjemmesider, så det tegner 
godt.  
  
Spillet vil blive præsenteret for skolerne til Naturvidenskabsfestivallen i uge 39 på 
Kattegatcentret. 
 

• Ideer på tegnebrættetIdeer på tegnebrættetIdeer på tegnebrættetIdeer på tegnebrættet    
o Klinisk risikoaffald, hvad er det? For Social- og sundhedsassistenter 
o ”Hop i skraldet”. Eleverne laver en affaldsanalyse af eget restaffald, og 

herefter vurderes hvor der kan sættes ind for bedre sortering/forebyggelse 
af affaldsproduktionen på skolen. For alle ungdomsuddannelser. 

o Deponeringsanlæg, hvordan og hvorfor? For teknisk skole.  
 

• Kommende projekterKommende projekterKommende projekterKommende projekter    
Reno Djurs deltager aktivt i et kommende projekt, opstartet af Gammel Estrup 
Herregårdsmuseum i samarbejde med Norddjurs Skoletjeneste, om udvikling af 
faglige læringsmålsforløb målrettet ungdomsuddannelserne i Norddjurs Kom-
mune. Første sparring/inspirationsdag finder sted i slut august 2017.  
 
I samme omgang har vi debatteret om Norddjurs Skoletjeneste bør omdøbes så 
det favner bredere, og også appellere til børn i dagtilbud, ungdomsuddannelser og 
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andre. Herunder skal også den til knyttede hjemmeside gentænkes 
(http://www.norddjurs-skoletjeneste.dk).   
 

• OpsummeringOpsummeringOpsummeringOpsummering    
Reno Djurs har godt tag i folkeskolerne, med 1 besøg i gennemsnit om ugen og po-
sitive tilbagemeldinger. Derfor er fokus på denne del nedtrappet. Reno Djurs er 
både fagligt og logistisk i stand til at favne de fleste forespørgsler fra ungdomsud-
dannelserne, men henvendelserne er ikke mange. Vi har tidligere sendt info-brev til 
samtlige ungdomsuddannelser (se liste nedenfor) og opdateret vores hjemmeside, 
med kun et par enkelte tilbagemeldinger. Vi har nu brugt kræfter på at udvikle vo-
res tilbud, og fokus skal fremover ligger på at etablere kontakten og stadfæste vo-
res tilstedeværelse. Dette kan ske ved at fokusere endnu mere på den brede gen-
kendelsesværdi (som når Reno Djurs stiller op til skoletjenestemesser og netværks-
møder) eller ved at skabe tilbud målrettet enkelte uddannelser, som når vi udvikler 
plastikforløb i samarbejde med Grenå Gymnasium.  
 
 
 

Liste over ungdomsuddannelser på Djursland: 
 

Grenaa Gymnasie 

Rønde Gymnasium 

10. Klasse - Center Djursland 

10 Klasse Rønde Skole 

EUD 10 Djursland 

Viden Djurs 

UU- Djursland  

3D College Denmark 

Game College Denmark 

Fashion College 

HTX Grenaa 

STU Syddjurs-Unge på vej 

Handelsgymnasium Rønde 

Kalø Økologiske Landbrugsskole 
Social- og sundhedsuddannelsen Grenå 


