Til skoleklasser i Kattegat - Skagerak (KASK) området

Ren Kystlinje

Ren kystlinje er ett
grenseoverskridende
samarbeid om den felles
utfordringen, marint avfall, i
området Øresund-KattegatSkagerrak. Prosjektet skal
utvikle nye, smartere og
billigere metoder, modeller
og teknikker for å håndtere
det marine avfallet bedre i
fremtiden. Prosjektet har
også som mål å redusere
tilførslene og mengden av
avfall i havet og på
strendene.
Se
http://www.renkustlinje.se/

Invitasjon til å bli med på
informasjonsdugnad for verdenshavene
Det er Interreg prosjektet Ren kystlinje som med dette
inviterer, skoleklasser i Danmark, Norge og Sverige til å
lage tegninger til en informasjonsfilm.
I Ren kystlinje ønsker vi å utarbeide en animasjonsfilm med deres
tegninger. Temaet er toalett, avløp og verdenshavene.
Målet er å nå ut til folk i regionen med et budskap om at det
gjennom avløpssystemet havner en forunderlig stor mengde små- og
mikro-plastpartikler i havet, og at vi alle kan gjøre noe med dette.
Bakgrunn
Vi vet at det, på tross av stadige kampanjer, kastes store mengder Qtips, tanntråd, linser m.m. i toalettet. I tillegg kastes det større ting
som bleier, undertøy ol. De store tingene bidrar til forsøpling, men
kanskje først og fremst til at avløpspumpestasjoner etc. tetter seg og
avløpsvann går i overløp. Dette fører til at mindre partikler, som
ellers ville blitt fanget opp i avløpsrenseanleggene, går rett ut i
vassdrag og havet og slik forsøpler. Vi vet også at plastforsøpling er
en av vår tids største utfordringer.
Tegningene
Vi ønsker at barna skal tegne om toalett, avløp og verdenshavene.

Tegningene kan fortrinnsvis komme ut fra den kunnskapen barna har
fra før, og hva de ellers tror eller hvordan de ser for seg at dette fungerer.
Vi ønsker fantasifulle tegninger på følgende tre temaer
1. Hva kan man kaste i toalettet
2. Hva skjer med ting vi trekker ned i toalettet
3. Hvor havner det vi trekker ned i toalettet
Men det er selvfølgelig viktig at barna får inspirasjon slik at de har lyst til tegne noe om temaet, så en
samtale om temaet i forkant er viktig.
Om dere sier ja til dette, vil elevene kunne få tegningen sin med i en eller flere animasjonsfilmer. Vi
skal bruke de mest illustrative tegningene og vi skal utfordre videregående skoler til å lage filmen.

Elevene kan tegne sammen eller hver for seg, men det er viktig at vi får et relativt stort utvalg. De
mest illustrative tegningene vil bli trukket ut og brukt i filmene.
For at dette skal fungere må tegningene være tydelige. De kan tegnes på ark og skannes inn, eller de
kan tegnes direkte på nettbrett el.
FRIST 15 mars 2018.
Vi håper din skole har lyst til å delta å være med på dette, og vi ser frem til å få mange flotte
tegninger å velge mellom. Skoler som deltar vil få tilsendt filmen når denne er klar.

Frågor & Uppladdning av teckningar

För mer information kontakta:
NO: Anja Celine Winger tel. +47 220 556 45,
anja.celine.winger@afk.no
eller
SV: Charlotte Bourghardt tel. +46 300 83 89 22,
charlotte.bourghardt@kungsbacka.se
DK: Knud Mikkelsen tel. +45 723 367 61
knud.mikkelsen@hjoerring.dk
Senast den 15 mars 2018 önskar vi att ni laddar upp
barnens teckningar på följande adress:
https://script.google.com/macros/s/AKfycbwQ5r6s5EiwA6Hv1erF5eWJH2TucVzTyWWIpsHGcgKEIP3tgU/exec
Obs! Glöm inte att märka teckningarna med klass,
skola och land.

