Til skoleklasser i Kattegat - Skagerak (KASK) området

Ren Ky stlinj e

Ren kystlinje er et
grænseoverskridende
samarbej de om den f ælles
udfordringen - marint af fald
i området Øresund -Kattegat Skagerrak. Pro jektet skal
ud vikle nye, smartere og
billigere meto der, modeller
og teknikker til at håndtere
det marine affald bedre i
fremtiden. Projektet har
også som mål at reducere
tilførslerne og mængden af
affald i havet og på
stra ndene.
Se
http://www.renkustlinje.se/

Invitation til at være med til at lave en
informationsfilm om plast i verdenshavene
Det er Interreg projektet Ren kystlinje, som tilbyder
skoleklasser fra Sverige, Danmark og Norge til frivilligt
at bidrage med tegninger til en informationsfilm.
I Ren kystlinje ønsker vi, at lave en animationsfilm med jeres
tegninger, med temaet toiletter, kloakker og verdenshavene.
Målet er at nå ud til folk i regionen med et budskab om, at der
igennem kloaksystemet havner en meget stor mængde små- og
mikroplastpartikler i havet, og at vi allesammen kan gøre noget ved
dette.
Baggrund
Vi ved at der, på trods af mange kampagner, fortsat kastes store
mængder bleer, bind, tamponer, trusseindlæg, kondomer, vatpinde,
engangsklude, hår og cigaretskod i toilettet.
Ud over at disse ting er med til at forøge plastforureningen, er de
også med til at tilstoppe kloakken, som derved løber over i vandløb
og i havmiljøet. Derfor bør alle de nævnte ting placeres i
affaldssystemet frem for i toilettet.
Tegningerne
Vi ønsker at børnene skal tegne om brugen af toiletter, kloakker og
verdenshavene.

Tegningerne skal tage udgangpunkt i børnenes nuværende viden om, hvordan de tror tingene
hænger sammen. Vi ønsker fantasifulde tegninger på følgende tre temaer:
1. Hvad kaster man i toilettet?
2. Hvad sker der med ting, som vi skyller ud i toilettet?
3. Hvor havner det vi skyller ud i toilettet?
Men det er selvfølgelig vigtigt, at børnene får inspiration sådan, at de får lyst til at tegnet om temaet.
Derfor vil det være en god idé at tage en snak med børnene på forhånd.

Hvis I siger ja til at være med, vil elevene kunne få deres tegninger med i en eller flere tegnefilm. Vi
skal bruge de mest illustrative tegninger til tegnefilmen. Elevene kan tegne sammen eller hver for
sig.

men det er vigtigt, at vi får et relativt stort udvalg. De mest illustrative tegningernevil blive udtrukket
og brugt i filmene.
Tegningerne må meget gerne være tydelige. Tegn på papir og scan dem ind eller lav tegningerne
direkte på tablets.
FRIST 15 marts 2018.
Vi håber din skole har lyst til at deltage i konkurrencen og ser frem til at få mange flotte tegninger
at vælge imellem. Skoler som deltager, får tilsendt filmen, når den er færdig.

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.

