
Vi fant vi fant – søppel!  

Den 13. november var duket for ny turdag for 38 elever og to lærere i 1-2 trinn ved Flå 

skole. Tema for denne dagen var alt vi kan finne i skog og mark, med spesielt fokus på 

søppel og hva en skal gjøre med det en finner. Det var nydelig vær, barmark og 

plussgrader! Også denne dagen var vi med fra kommunens miljøprosjekt Klima, Miljø 

og Livsstil. 

Første stopp var ved avfalls containerne på parkeringsplassen. Signy Overbye fortalte litt om 

innsamling av avfall og hva renholds selskapene Retura og Envina gjør.  

 

 

 

 

 

 

 

Glade og 

ivrige barn på 

vei til 

Bortnabekken.  

 

Barna fikk i oppgave å plukke søppel på vei opp til bekken.  De som var i baktroppen fikk lite 

å plukke, for de foran plukket alt med liv og lyst. Det ble funnet mye forskjellig, alt fra 

ullsokker til stearinlysstumper, en gammel limefrukt og telysholdere, rundballplast og 

reklamepapir, fulle hundebæsjposer og drikkeflasker. Oppsamlingsnettene ble fulle etter 

hvert.   



 

Baktroppen plukket tørre planter og de lærte litt om hvorfor tistel, prestekrage og ryllik hører 

til kurvplantefamilien. Og at tørre planter med litt spraymaling i gull eller sølv kan bli til fine 

materialer i dekorasjoner!  

 

Oppe ved bekken ble elevene delt i sine trinn. Ett trinn fikk frilek og de andre fikk 

eventyrstund der Signy leste om Prinsessen som ingen kunne målbinde. Ikke uten baktanke, 

for moralen i eventyret blir den samme om måten vi alle bør tenke på! Kanskje kan avfallet 

brukes til noe? 



 

Eventyret ga derfor grunnlag for neste aktivitet, sortering. - Hvor mye av søpla vi fant kan 

brukes på nytt? Det var mange som visste at brusbokser og plastflasker kan leveres, at papiret 

kan bli til nytt papir, at metallbokser kan bli til nye bokser og at matavfall blir til jord. Og 

sokkene som vi tilfeldigvis fant to like av, kan jo vaskes og tas i bruk! Men hva med 

hundeposer med bæsj og skitten plast? Det ble vi enige om måtte bli restavfall.  Men bæsj blir 

til jord så hvorfor pakke det inn i plast?  
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Etter at begge gruppene hadde gjennomgått det samme, var det bålliv og mat. Ingen tur uten 

bål! Det er særdeles samlende og hyggelig og er en så god varmekilde.  Litt kaldt ble det jo, 

for vinden i november er gjennomtrengende kald. Det ble stekt mange pølser og osteskiver på 

bålet, den ene mer svart enn den andre! Og det er mye som kan grilles - også gulrot! Elevene 

fikk lære hvor de kunne ta pølsepinner. For hva om alle skjærer pølsepinner hvor som helst! 

 



Etter lunsj var det duket for et lite forsøk. For å se hva som skjer med forskjellig avfall når det 

ligger i naturen, ville vi prøve å grave ned forskjellig søppel av ulikt materiale. Det ble målt 

opp og rammet inn to feltområder på 1x1 meter – ett til hvert klassetrinn. Feltene ble merket 

med at her foregår forsøk i regi av Flå skole. Elevene fikk være med å grave hull for å legge 

de ulike avfallstypene i. Før hullet ble gravd igjen, ble elevene spurt om hva de selv trodde 

ville skje med det? Dette ble notert og vil bli tatt fram igjen til våren for å se om antagelsen 

stemmer. - Telysholderen vil kanskje ruste, poteten vil vel gi ny plante og melkekartongen vil 

bli borte, sa elevene. Men korka trodde de ikke ville bli borte! Bæsjeposen var det litt 

uenighet om ville bli borte eller ikke.  -Papiret blir borte - men marken liker vel ikke papir, 

undret noen.  

I det ene feltet viste seg å være et gammelt avfalls-bål under overflata. Her blir det spennende 

å se hva som skjer med poteten vi grov ned, for den mente flere av elevene ville bli til ny 

plante å gi flere poteter. Men så var det noen som tenkte på at den må ligge i jorda i vinter, og 

hva skjer med potet når den fryser? Ja., det blir det spennende å finne ut av! 

Det ble nok en fin tur som vi vil huske. Både elever og voksne lærer ulike ting og på ulikt vis, 

og uteskole favner alle på en eller annen måte.  

 

 

(02.12.14) 

Tekst, Marte Aursand 
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