Miljø, forbruk og avfall i fokus på Brekkåsen skole
Torsdag 29. oktober var auditoriet på Brekkåsen skole fylt av 120 elever fra 1.-4. trinn
for å høre foredrag om Miljø, forbruk og avfall fra prosjekt Klima, miljø og livsstil.

Miljøutfordringene
Selv om morgensamlingen var for elever fra fire klassetrinn, og dermed har ulike
forutsetninger for å forstå omfanget av dagens miljø og klimaproblemer, hadde de fleste en
felles forståelse for at det er viktig å få ned avfallsmengdene. Avfallshåndtering og
avfallsrutiner i hverdagen er kjent for de fleste, og elevene lyttet oppmerksomt og viste
engasjement underveis.
Fakta og konkrete handlingsalternativ
Foredraget om miljø, forbruk og klima startet med en nærmere forklaring på hva ordene
miljø, forbruk og avfall egentlig betyr. Begrepet bærekraftig utvikling er heller ikke lett å
forstå – og måtte forklares. For hva betyr det egentlig å leve i balanse med naturen rundt oss?
Tegnene på at vi lever i ubalanse med naturen er nettopp miljø og klimaproblemer.
Spørsmålet blir så hva som er årsaken til problemene – og hvordan dette henger sammen med
økende avfallsmengder. I foredraget ble det fortalt om den industrielle revolusjon og hvordan
vi stadig har utviklet ny teknologi for å produsere mer og mer varer raskere og raskere.
For å produsere så mye så raskt, kreves både mye energi og store naturressurser. Dersom vi
stadig kjøper mer og mer, og kaster ting istedenfor å reparere og bruke ting om igjen, oppstår
store avfallsmengder. På bakgrunn av dette ble det forklart at hovedmålet for avfallspolitikken
er å hindre at avfall oppstår.

Ved hjelp av mange konkrete eksempler ble det
forklart hvordan vi kan gjøre nettopp det. Men
dersom det likevel oppstår avfall, så kan vi
kildesortere det sånn at materialene i emballasje
og andre ting kan brukes om igjen. Det gjør at vi
bruker mindre naturressurser, og også mindre
energi. På slutten av foredraget ble det vist en
kort film om Alex Rosén, som har fått seg ny
sykkel som er lagd av resirkulerte
hermetikkbokser, plastflasker, pc-er,
vaskemaskiner og gressklippere!

Etter filmen ble to elever fra ulike klassetrinn valgt ut for å hjelpe til med å kildesortere
Foredraget på Brekkåsen ble holdt av Signy R. Overbye fra prosjekt Klima, miljø og livsstil.
Videre samarbeid med prosjekt Klima, miljø og livsstil
Foredraget om Miljø, forbruk og avfall er ett av mange tilbud i en egen Tilbudspakke fra
prosjekt Klima, miljø og livsstil i Melhus kommune. Brekkåsen skole er en av de skolene i
kommunen som ønsker å benytte seg av flere tilbud fra prosjektet utover i skoleåret. Elever
fra skolen skal i tillegg delta med korsang på Miljø og klimadagen på Rådhuset 20. november.
Her vil skolen også bidra med et produkt laget av gjenbruksmateriale i foajeen på rådhuset
den uka miljø og klimadagen arrangeres. Alle skoler har fått tilbud om å bidra med bilder,
gjenstander og redesign-produkt til utstillingen i foajeen.
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