
Til lærere og pædagoger i madkundskab 

De fleste af os sorterer vores affald derhjemme, mens vi laver mad. Det er for mange københavnere blevet en 

naturlig del af hverdagen i hjemmet. Derfor skal københavnske skoleelever selvfølgelig også lære, at sortere deres 

affald i takt med, at de lærer at lave sund mad og tænke bæredygtigt, når de køber ind.  

Jeres skole har modtaget 4 vogne med plads til 8 spande i alt til jeres madkundskabslokale. Til hver spand hører en 

A4side med sorteringsvejledning, som kan sidde i en holder over spanden. De typer af affald, I kan sortere i 

madkundskabslokalet er:  

 

 

 

 

Bliv enige med ledelsen, teknisk personale og rengøringen om, hvordan og hvornår ordningen skal træde i kraft. 

Når eleverne skal begynde at sortere affald i madkundskab, er det en god ide, at madkundskabslærerne introducerer 

ordningen og sætter ekstra tid af til sortering og tømning af spande, indtil eleverne er fortrolige med ordningen. 

Organiseringen i madkundskab 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Første gang eleverne skal sortere i de 8 fraktioner anbefaler vi, at læreren kort gennemgår, hvordan eleverne 

skal sortere affaldet, og hvad det kræver, hvis man skal tømme spandene. Brug den PowerPoint, som er 

udarbejdet til intro af affaldssortering i madkundskab. Få den fra ugepakken uge 17 via ledelsen.  

Hjælp elevgrupperne med at få sorteret affaldet undervejs, så det ikke ligger som en stor opgave til sidst i 

timen. Beskidt emballage af hård plast og glas kan dog med fordel gemmes og skylles i opvaskevandet.  

Slå affald, som I er i tvivl om op på hjemmesiden Affalds ABC (nemaffaldsservice.kk.dk/affaldsABC). Siden 

fungerer også godt på telefonen.  

Aftal med eleverne, at tømning af affald går på tur imellem elevernes arbejdsgrupper i madkundskab, så alle 

elever prøver at have ansvaret. 

Lad elevgruppen tømme affaldet efter opvasken, så madrester og evt. snask fra håndvasken også kan 

komme i bioaffald. 

Vi anbefaler, at madkundskabslærerne på skolen bliver enige om organiseringen af sorteringen inden I starter, så 

kommer det til at køre bedre. Tag sammen stilling til følgende anbefalinger: 

Lav sammen med eleverne nogle regler for, hvad det indebærer, når man skal tømme affaldet. F.eks.: 

o Byt om på affaldet, hvis I opdager, at der er blevet sorteret forkert. 

o Tøm ALLE spande HVER GANG, også selvom, der kun ligger et æbleskrog eller en mælkekarton. Så 

det ikke kommer til at lugte til næste klasse. 

o Bær restaffald, plast og bioaffald ud i de poser, affaldet er smidt i. Bær papir, pap, metal, glas og 

porcelæn i spandene. 

o Gå ud til affaldsskuret 3-4 elever sammen, så I kan bære alle spandene.   

o Kig efter klistermærkerne med affaldssymbolerne, så I finder de rigtige containere. 

o Hjælp hinanden med at holde containerlågene og tømme spandene. 

o Vask beskidte spande eller tør dem af, så spandene ikke er ulækre til næste klasse.  

o Sæt spandene på plads på de rigtige pladser, så sorteringsguiden passer til spanden. 

o Sæt nye poser i bioaffald, plast og restaffald, så spandene er klar til næste klasse. 

Spørgsmål? 
Har I spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt jeres tekniske personale eller Miljøteamet i BUF v.  

Ane Nina Ethelberg g81v@kk.dk eller Anders Folke Henningsen cl98@kk.dk 

Bioaffald 
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