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MANDAG DEN 27. OKTOBER 2014 KL. 10.00–15.00 
Hal C, Arsenalvej 6, 1436 København K

Den kommende generation er opmærksom på klodens tilstand og står klar til at 
redde den. Morgendagens helte og heltinder er ’Generation Sustain’, der bevidst 
bruger egne og verdens ressourcer til at skabe en bæredygtig måde at leve på. 

Den 27. oktober bliver Hal C fyldt med børn fra byens skoler og institutioner. 
Børnene fortæller om deres arbejde med miljø, affald og ressourcer til hinanden, 
til borgmesteren og ministeren. 

Mød også skraldemanden, renholdsmedarbejderen, landmanden, natur-
vejlederen og miljøaktivisten, der fortæller om deres arbejde med at håndtere 
affaldet og få noget godt ud af det.

Er du voksen og interesseret i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i 
grundskolen er der også en workshop for dig – her kan du blive inspireret  
til din undervisning og høre om den nyeste forskning på området.

Vi glæder os til at se dig – og gerne sammen med dine børn, din børnehave  
eller klasse.

PROGRAM 

10.00  Velkommen v. dagens vært David Jay

11.30  Officiel åbningstale v. børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev  
 og klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen

11.45  De unge klimaambassadører udfordrer ministeren og borgmesteren  
 i børn og unges klimaengagement.

12.00  Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i grundskolen 
 – en halvdagsworkshop for lærere, studerende og  
 andre interesserede

12.30  Hvor meget kan vi bygge af genbrug v. Thomas Dambo

13.00  Vores deforme grønsagshakning v. Sustain Festival

14.30  Surprise performance

KONTAKT

Projektleder Mette Algren Mikkelsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen 
TLF 2094 5066 MAIL bz9m@buf.kk.dk
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10.00–15.00
PROJEKTER – AF BØRN FOR BØRN 

EFTERLAD ET POSITIVT AFTRYK
Fra Skolen ta’r Skraldet
4. årgang på Ellebjerg Skole har arbejdet med det affald, der er smidt på gaden, 
og hvordan man i stedet kan efterlade noget positivt. Eleverne skabte et 24 meter 
langt billede til det område, hvor de havde samlet affald. Billedet hænger nu på en mur 
i Sydhavnen og kan måske være med til, at der bliver smidt mindre affald på gaden, og 
at der ikke længere bliver tisset op ad muren.

SKRALDEHELTEN
Fra Børn, Affald og Ressourcer
Børn fra børnehaven Havblik har arbejdet med sortering, skrald og genbrug sammen 
med Skraldehelten. Børnene har fremstillet deres egne skraldehelte-kapper eller 
T-shirts og hjælper Skraldehelten med at få indsamlet og sorteret affaldet til genbrug.

STOP SPILD AF MAD
Fra Stop Spild af Mad
Ved hjælp af journalistiske metoder undersøger 7. klasse på Skolen på Islands Brygge 
madspild i forskellige sammenhænge. Bagefter producerer de en artikel,  
en video eller et radioindslag, som du kan opleve på dagen.

DEN ØKOLOGISKE RYGSÆK
Fra CONCITO
Hvorfor det er så vigtigt at behandle affald som en ressource – og at begrænse affald 
og overforbrug. Eleverne fra 7. klasse på Skolen på Islands Brygge har undersøgt, hvor 
almindelige ting fra vores hverdag kommer fra, og hvordan de påvirker vores miljø.

FRA BORD TIL BORD – VEJEN GENNEM HØNEN
Fra Børn, Affald og Ressourcer
Elever fra specialskolen UIU medbringer deres høns. De har arbejdet med madspild, 
hvor maden kommer fra, og hvad man kan gøre med madresterne,  
så det ikke bliver spild.

DEN AFFALDSFRI SKOLE
Fra Børn, Affald og Ressourcer
Gennem mange forskellige aktiviteter arbejder elever og lærere fra Husum Skole 
på at blive Danmarks første affaldsfri skole. Elever fra mellemtrinnet kommer og 
præsenterer eksempler fra deres undervisning på vejen til at undgå affald.
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KONSEKVENSER OG MULIGHEDER I DET HENKASTEDE AFFALD
Fra Skolen ta’r Skraldet 
Elever fra 5. klasse på Kildevældskolen har arbejdet med henkastet affald og hvilke 
genbrugsmuligheder, der er for de forskellige typer affald. Affald, som vi bruger alt  
for meget tid og energi på at samle op fra gaderne i København.

SKRALDE-TEGNESERIEN
Fra Skolen ta’r Skraldet
4. klasse fra Øster Farimagsgades Skole har lært om udfordringer ved skrald på de 
forkerte steder. Deres viden er blevet omsat til historier og flotte børnetegninger, 
som du kan se i en tegnefilm på dagen.

MADSPILD PÅ SKOLESKEMAET
Fra Østerbro Miljøpunkt og Østergro
7. klasse på Kildevældsskolen har arbejdet med madspild i husholdningen.  
Hvordan undgår vi madspild derhjemme? Og hvordan kan vi bruge lokale  
råvarer fra vores haver og grønne områder?

INGEN AFFALD, KUN RESSOURCER
Fra Børn, Affald og Ressourcer
4.-6. klasse på Utterslev Skole har arbejdet med, hvordan man kan optimere 
sorteringen af affald på skolen, og hvordan man kan formidle det til andre børn.

TRYL MED DIT AFFALD
Af Miljøpunkt Indre By, Christianshavn
En 6. klasse fra Zahles Gymnasieskole har, under et kort undervisningsforløb om 
affaldssortering, fremstillet en sjov løsning til affaldssortering i skolegården.  

NYT LIV I GAMLE KLUDE
Af Miljøpunkt Amager
Eleverne fra Den Grønne Friskole har lært, hvilke miljømæssige konsekvenser 
produktionen af tøj har på vores miljø. I stedet for at smide tøjet ud vil de genbruge 
og genanvende tøjet i nye sammenhænge. 

SKRALD I KØBENHAVN
Af Københavns Museum
4.-5. klasse på Mariendal Friskole ved nu, at det meste af København er bygget på 
skrald. De vil fortælle dig, hvordan man gennem tiden har håndteret byens affald, 
hvornår de første skraldemænd kom til, og hvem natmændene var. Der er også 
mulighed for at se arkæologiske skraldefund. 
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WORKSHOPS – AF VOKSNE FOR BØRN

MØD DIN RENHOLDSMEDARBEJDER OG SKRALDEMAND
Hvad sker der med skraldet, når vi har båret det fra køkkenvasken og til  
containeren? Eller med det affald vi kommer til at tabe ud af lommen? Der  
er mange, som dagligt arbejder med at fjerne vores skrald, og de står klar  
til at vise dig, hvordan det foregår. 

FRA HØNE TIL ÆG – ELLER OMVENDT
Hvor kommer ægget fra? Og hvad kom først, hønen eller ægget? Mød  
hønen og snak om, hvordan vi kan kompostere og genbruge mad, vi ikke  
spiser – og måske kommer der et æg ud af det. 

DEN NATURLIGE GAS
Mød et får og se dens lort blive til biogas.

DEN MODERNE MODE
Det er moderne at genbruge, men hvordan gør man? Mød en smykke- 
designer, der lærer dig, hvordan du kan lave smykker af restmaterialer.

FRISK PÅ EN LOKAL GRØN UDFORDRING?
Kom og design fremtidens bæredygtige by. Dansk Retursystem og Friluftsrådet 
præsenterer undervisningsprojektet Grøn Udfordring, hvor elever inviteres til  
at udvikle bæredygtige løsninger på lokale udfordringer.

CRADLE TO CRADLE
Hvad betyder det? Lær hvordan du kan sørge for, at vores affald ikke er  
en belastning for miljøet. 

INNOVATIONSVÆRKSTED: ÅLEGRÆS
Miljø- og Naturværksted TRÆSTUBBEN
Søgræs, ålegræs, bændeltang – ressource eller affaldsprodukt på vores strande? 
Lad os sammen finde ud af, hvad det kan bruges til og lav fx din egen tangbold.

FORTÆL HISTORIEN OM AFFALD TIL RESSOURCER
Cultura21 
Vær med til at producere din egen bog. Her har du mulighed for at bruge din fantasi og 
skabe din egen bog med din egen historie, om hvordan vi får kærlighed til affald og ser 
det som en ressource. 
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