
 

Ny giv for kildesortering ved Gimse skole 
 
Kildesortering og reduserte avfallsmengder er viktig både for miljø og klima. Det er 
bakgrunnen for at Gimse skole nå vil satse for fullt på kildesortering i alle klasserom, i 
administrasjonen og på SFO. I løpet av høsten 2015 har prosjekt Klima, miljø og livsstil 
holdt foredrag om Miljø, forbruk og avfall for ansatte og samtlige klassetrinn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engasjerte 
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Bakgrunnsinformasjon om miljø, forbruk og avfall 
For å gjennomføre full kildesortering med alle ansatte og 280 elever fordelt på 15 klasser og 7 trinn 
kreves både kunnskap og motivasjon. Foredrag og aktivitet knyttet til temaet miljø, forbruk og avfall 
har vært ett av mange tilbud fra prosjektet. Det var bakgrunnen for at Gimse skole ønsket bistand fra 
prosjekt Klima, miljø og livsstil for å nå sine mål.   

 
I foredragene har ansatte og elever fått kunnskap 
om bakgrunnen for veksten i avfallsmengdene i 
samfunnet og hva vi kan gjøre for å nå det 
nasjonale målet om avfallsforebygging. For de 
minste er det blitt lagt mest vekt på de ulike 
avfallstypene og hvordan det kan sorteres. Her har 
elevene fått delta i sorteringen, og for mange ble 
det en bekreftelse på det de også gjør hjemme. 
Andre har kanskje fått inspirasjon til å bli litt 
bedre.    
 
Avfallspyramiden ligger til grunn for nasjonal 
avfallspolitikk.  
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I foredraget settes avfallsmengdene i sammenheng med hovedutfordringene innen miljø- og 
klimapolitikken med utgangspunkt med dagens miljøstatus. Klimaendringene er vår tids største 
trussel mot miljøet, og reduserte avfallsmengder vil ha innvirkning på klima gjennom redusert 
forbruk og dermed energibruk. En annen hovedutfordring er spredning av miljøgift og tap av 
biologisk mangfold, både nasjonalt og internasjonalt. Kunnskap om avfall og kildesortering er av stor 
betydning for å hindre at miljøgifter i avfall spres i naturen til skade for miljø og menneskers helse.  
 
Avfallsforebygging – hovedmål for avfallspolitikken  
I 1950 kastet hver person i Norge i gjennomsnitt 25 kg husholdningsavfall pr. år. I 2013 var mengden 
økt til 441 kg. Veksten omfatter alle typer avfall, men i forhold til tidligere kastes det mer og mer 
plast og mer og mer matavfall. Det kan bl.a. være et speilbilde på vår travle hverdag med mer 
emballert ferdigmat og mindre tid til matlaging. Ansatte og elever fikk se oversikt over veksten i de 
ulike avfallsfraksjonene, og det ble vist frem eksempler på de fleste typene avfall vi kaster i 
hverdagen. Det har vært en jevn vekst i avfallsmengdene siden 1950, men det var en liten nedgang i 
forbindelse med finanskrisen. Da gikk både avfallsmengdene og klimagassutslippene ned. Det er 
derfor et mål for avfallspolitikken å bryte sammenhengen mellom veksten i økonomien og veksten i 
avfallsmengdene. Det gjør vi ved å hindre avfall i å oppstå – og spørsmålet blir hvordan vi skal få det 
til. Nettopp det var utgangspunkt for refleksjon i alle klassetrinn ved Gimse skole. Det handler om 
hvordan vi tenker, hvor mye vi stadig vekk må kjøpe for å bli fornøyd, hvordan vi påvirkes av reklame 
og hverandre, og ikke minst om hvordan vi kan bli enda flinkere til å bruke ting om igjen. For hvert 
foredrag, har det vært med en stor koffert med konkrete eksempler for å vise hva det er snakk om. 
Her var det mange som lot seg inspirerer til å tenke nytt.  

 
Hva med en egen vannflaske som fylles opp 
fra springen istedenfor stadig nye flasker 
fra butikken? Tøybærenett i alle farger og 
varianter, også laget av gjenbruksstoff er et 
godt alternativ til plastposer fra butikken 
hver gang vi handler. Stoppesoppen kan 
brukes til å reparere sokker med hull i.  
 
 

Sammenleggbar kopp kan ligge i sekken, og kan benyttes for å hindre bruk av engangsbeger. Omsøm 
av brukte klær forlenger levetiden til plaggene før de blir til avfall. Matavfallet kan kildesorteres og 
blir til matjord istedenfor å øke restavfallsmengden.  
 
Et annet viktig mål for avfallspolitikken er å hindre at farlig avfall kommer på avveie. Det fordrer at vi 
vet hva farlig avfall er og hvordan vi skal håndtere det. I foredraget på Gimse ble det vist bilder av 
mange ulike typer farlig avfall og hva produktene inneholder. Fra avfallskofferten ble det tatt frem 
mange ulike eksempler.  

 
Ett av produktene som de fleste elever og voksne i dag har et forhold til er 
mobiltelefoner. De inneholder blant annet bromerte flammehemmere, en 
betegnelse på en gruppe organiske stoffer som er skadelig for helse og miljø.   
Telefoner er derfor ett eksempel på produkter som ikke skal kastes i 
restavfallet når det ikke brukes lengre. De skal leveres som farlig avfall på 
gjenvinningsstasjonen, eller leveres tilbake til butikk som selger telefoner.  
 

Elevene fikk også se bilder av andre produkter som motorolje, batteri, frysere/kjøleskap og 
kommunikasjonsutstyr som tv-apparat og pc-er. For å forstå hvilken skade miljøgift kan ha dersom 
den kommer på avveie i naturen, fortalte Marte Aursand fra prosjekt Klima, miljø og livsstil om kyr i 
Lundadalen som døde etter å ha fått i seg rester fra et bilbatteri som var dumpet som avfall.    
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Økt bevissthet om avfall og hvordan vi skal håndtere det er viktig for å hindre 
at slike ting skjer. Alle klassetrinn og ansatte fikk derfor utdelt 
Allemannsretten, som forteller oss hvordan vi skal opptre i naturen, og 
informasjonsbrosjyren «Er det farlig» fra miljødirektoratet som gir en oversikt 
over de viktigste miljøgiftene og i hvilke produkter de befinner seg. Et annet 
viktig handlingsalternativ det ble informert om er de viktigste miljømerkene 
på produkter, som svanemerket og Eu-blomsten.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ny giv for kildesortering 
Selv om avfallsforbygging er det viktigste målet for avfallspolitikken, er det nok likevel kildesortering 
de fleste har et forhold til. I alle klassetrinn ble det derfor tømt avfall utover gulvet, og elevene fikk 
være med på å sortere det i de ulike kildesorteringsbeholderne som ble satt frem i klasserommet. 
Det skapte engasjement blant elevene, og her fikk de vist hva de hadde fått meg seg både fra 
foredraget og fra egen erfaring. Engasjementet er et uttrykk for at kildesortering er blitt en del av 
folks hverdag, men dialogen med elevene viste at det fortsatt er mange som ikke sorterer ut plast fra 
husholdningene.  
 
Det at Gimse skole nå starter med full kildesortering vil få positiv effekt i form av reduserte 
avfallsmengder fra skolen og dermed reduserte kostnader ved mindre restavfallsmengde til 
forbrenning. Den nye ordningen på skolen omfatter følgende tiltak:  
 

• Utsortering av papir, inkludert melkekartonger fra alle klasserom. 
• Utsortering av plast fra alle klasserom, samt fra administrasjon, SFO og skolekjøkken. 
• Økt fokus på utsortering av farlig avfall i regi av driftsleder. I tillegg vil alle klasserom ha en 

egen liten boks for å samle brukte batterier. 
• Utsortering av glass og metall, med spesielt fokus på SFO og skolekjøkken. 
• Nye returdunker i hallen - for papir, restavfall og plast. 

 
Frem til nå har melkekartongene på Gimse skole blitt kastet i 
restavfallet. I løpet av nyåret vil det bli satt i gang med skylling, 
tørking og kubbing av kartongene med tanke på at de skal i 
papiravfallet. På SFO og i alle klasserom vil det i løpet av nyåret bli 
utplassert tørkestativ for melkekartonger som produseres av elever 
fra valgfaget Produksjon av varer og tjenester på Gimse 
Ungdomsskole.  
 
Effekten av tiltaket er det ingen grunn til å tvile på. På Gimse skole 
er det om lag 182 elever som drikker skolemelk hver dag, og en 
skolemelk-kartong veier 20 gram. I løpet av et år vil utsorteringen av 
kartonger fra de 15 skoleklassene gi en redusert restavfallsmengde 
på ca. 874 kg. I tillegg kommer alle kartongene fra SFO og 
skolekjøkken i løpet av et år.  
 

 



Hva har avfallsforebygging med klima å gjøre?  
Dialog med elever og ansatte viste at det var mange som hadde tenkt over at avfallsforebygging og 
kildesortering er viktige tiltak for å få ned energiforbruket og dermed klimagassutslippene. 
Produksjon av varer krever mye energi, og dersom energikilden er olje, kull og gass, vil dette også 
bety store klimagassutslipp. Redusert forbruk og reduserte avfallsmengder vil derfor ha positiv effekt 
på klimagassregnskapet. Det samme vil kildesortering ha. Det gjør det mulig å bruke materialene i 
produktene om igjen, og restavfallet kan benyttes til energigjenvinning.  

 
Foredragene på Gimse skole ble holdt i opptakten til 
Klimatoppmøtet i Paris. Adresseavisen fattet derfor interesse for det 
formidlingsarbeidet som gjøres i Melhus kommune gjennom 
prosjekt Klima, miljø og livsstil for å spre kunnskap og 
handlingsalternativ om miljø og klima. Adresseavisen ble med da 
foredrag og aktivitet ble gjennomført for 7. trinn på skolen onsdag 
2. desember. Det resulterte i flott oppslag i avisen noen dager etter.  
 
 
 
 
 
 
 
Oppslag i Adresseavisen, fredag 4. desember 2015 

 
På bakgrunn av foredraget om avfall, fikk elever og voksne eksempler på hvilke viktige klimasteg 
avfallsforebygging og kildesortering kan være. Eksemplene er hentet fra Klima- og 
forurensningsdepartementets nettsted Klimakløftet:   

 Hvis hver nordmann resirkulerer to plastposer om dagen, reduseres klimagassutslippene 
med 16.000 tonn hvert år.  

 Hvis alle drikker vann fra springen i stedet for flaskevann, reduseres klimagassutslippene med 
350.000 tonn hvert år 

 Hvis alle norske husholdninger kildesorterer 1 kg matavfall hver uke, reduseres 
klimagassutslippene med 102.000 tonn i året 

 
Stor engasjement blant elever og lærere 

 
Ved Gimse skole har interessen fra ledelsen og lærerne i kombinasjon 
med bidraget fra Klima, miljø og livsstil bidratt til stort engasjement for 
miljø og klima – inkludert de nye kildesorteringsrutinene. Det er heller 
ingen tvil om at det blir drahjelp å få fra elever som brenner for saken.  
I møte med 6. trinn, møtte vi Emma Louise Årvik. Hun er miljøagent, og 
fikk av den grunn bli med til Kongo under siste års TV-aksjon- som 
handlet om regnskogen. Hun har også ryddet stranda for søppel ved 
familiens hytte i Froan. Det medførte flott oppslag i avisa Hitra- Frøya! 
Hun er en av mange ildsjeler ved skolen som nok vil sørge for at 
engasjementet for miljø og klima ikke slukner. 
 
 Emma Louise Årvik fra 6. trinn ved Gimse skole 

 
 
(08.01.16) 
Tekst og foto: Signy R. Overbye 


