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Møde- og formidlingshus 
Reno Djurs’ skoletjeneste tilbyder i dag eksterne formidlingsmoduler, der primært benyt-

tes af folkeskoler: 

  

• Besøg på en genbrugsstation 

• Indsamling af skrald på skolens område - ”Skoleskrald” 

• Besøg på deponeringsanlægget i Glatved (forbeholdt udskoling). 

 

Disse moduler udbydes blandt andet i samarbejde med Norddjurs Skoletjeneste, men 

tilbydes også skoler, institutioner og lignende i Syddjurs Kommune. Tilbuddene bliver 

også benyttet af andre grupper, f.eks. spejdere, højskoler og pensionistforeninger.  

 

Tilbuddene er i konstant udvikling, og vi arbejder på at få mere viden bragt tilbage til 

klasselokalet, så et besøg hos os ikke blot er en lukket rundvisning, men at viden tilegnet 

på besøget kan bearbejdes og indlejres hos den enkelte besøgende. Projekter vil fremad-

rettet indebære praktiske øvelser som sorteringsspil (afprøvet på Kattegatcentret til 

Dansk Naturvidenskabs Festival ’14 med 500 elever og stor succes), involvering af digi-

tale medier (f.eks. brug af iPad til at optage og klippe egne læringsfilm) og udarbejdelse 

af standarddata der kan regnes videre på mm.  

 

Fremadrettet vil der i samfundet og på læringsinstitutionerne komme mere og mere fo-

kus på bæredygtighed, innovation og ansvar for det fremtidige samfund. Dette indebæ-

rer, at vi også gerne vil tilbyde større indsigt i vores arbejde med at håndtere depone-

ringsegnet affald, herunder at øge graden af åbenhed. Dette vil gavne både den almin-

delige borger, men også de relevante studieretninger, hvor fokus på affald og ressourcer 

må forventes at blive større fremover.  

 

Alle har tanker, meninger og idéer om, hvordan et deponeringsanlæg ser ud, og hvordan 

det påvirker det omgivende miljø. Men ganske få har rent faktisk set et deponeringsan-

læg, og stort set alle besøgende, vi har haft med på rundtur, har fået en ”ahaa”-ople-

velse af at stå på bunkerne af fortidigt og nutidigt affald.  
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For at opnå denne åbenhed, vil mange af de klassiske naturformidlingsredskaber kunne 

bruges. Korte fortællinger krydret med flotte billeder, håndgribelige eksempler og selv-

syn for sagen.  

 

Deponeringsanlægget i Glatved rummer utallige gode historier inden for samfund, tek-

nik, biologi, miljø og ingeniørvidenskab, og den nye formidlingsbygning vil kunne danne 

rammen om disse fortællinger.  

 

Undervisningsmoduler vil kunne skræddersyes til de enkelte studieretninger, lige fra 

gymnasieeleven, der skal lave en større skriftlige opgave til miljøteknologstuderende, 

der skal arbejde med perkolat til den biologistuderende, der skal skrive speciale om den 

røde glente.  

 

Udover at tilbyde base for enkelte studerende (mod at de selvfølgelig udarbejder ”en god 

historie” til brug for formidlingen på stedet), vil grupper af interesserede kunne få for-

midlet viden om anlægget på en professionel og seriøs facon.  

 

Et formidlingshus vil kunne 

 

• danne ramme for fortællinger og ”gode historier” om området, kulturhistorien, flora 

og fauna, perkolatet, mængden og typer af affald og fremtidige planer  

• forlænge gæsters besøg og gøre os mindre afhængig af godt vejr 

• give base for grupper af studerende til at arbejde med data og høre foredrag 

• give mulighed for at udvide med relevante eksterne foredragsholdere til åbne fore-

dragsaftener, f.eks. biologer, miljøteknikere, samfundsdebattører eller noget helt 

femte 

• give base for at specialestuderende kan samle data og skrive specialer om området 

• medvirke til at øge åbenheden af anlægget, og mindske mængden af misforståelser i 

samfundet 

• medvirke til at øge forståelsen for opbygningen af deponeringsanlægget for besø-

gende 

• bidrage til vort ønske om at være helt i front på formidling om en samfundsmæssig 

vigtig affaldsbehandlingsform. 

  

Disse tiltag kan pt. ikke sættes i værk, uden at det påvirker den daglige drift af depone-

ringsanlægget.  

 

 

 

 

 

 
 


