
Bioaffald Papir Metal Porcelæn 

Plast Pap Glas Restaffald

Affaldssortering i madkundskab

Når I sorterer affald i madkundskab-lokalet, bidrager I til at passe på jordens sparsomme ressourcer!

I efteråret 2017 begyndte mange skoler i København at sortere deres bioaffald i klasser og EAT-lounges, fordi 

skolerne modtog spande til bioaffald. Nu er turen kommet til sortering i madkundskab-lokalerne.

Spande og sorteringsvejledninger
I madkundskab er der mange andre typer affald, end dem, eleverne oftest har i klasserne, derfor bliver 

affaldssorteringen i madkundskab mere omfattende end i klasserne.

Jeres skole modtager 4 vogne med plads til 8 spande i alt til jeres madkundskabslokale. Spandene er den samme 

type, som skolerne har fået til klasselokaler. De typer af affald, I kan sortere i madkundskabslokalet er:

Til hver spand hører en A4-side med sorteringsvejledning, som vi anbefaler, at I sætter i den holder, som findes på 

vognen.

Hvornår skal sorteringen begynde?
I kan vælge sammen med madkundskab-lærerne og teknisk personale at begynde at sortere med det samme, eller at 

begynde med de nye klasser, der får madkundskab efter sommerferien.

Hvem gør hvad - praktisk og pædagogisk
Inden I starter den nye ordning, skal jeres rengøringsfolk, teknisk personale og pædagogisk personale, der 

beskæftiger sig med madkundskab orienteres. Det er en rigtig god ide at holde et kort møde med alle implicerede 

medarbejdere, så arbejdsdelingen bliver klar for alle. Brug arket på bagsiden her, så I kommer rundt om det hele.

Orienter forældre med flere
København er i front med affaldssortering på skoler og daginstitutioner i forhold til mange andre kommuner. Børn i 

København bidrager dermed i høj grad til at passe på vores jords sparsomme ressourcer og til at mindske CO2 udslip. 

Det kan vi godt være stolte af.

Et forældrebrev om Københavns Kommunes sortering på skoler og i madkundskabslokaler er vedlagt og udsendt via 

ugepakken. Vi opfordrer til, at I sender det ud på forældreintra, med klassernes ugeplan eller lign.

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 .
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Affaldssortering i madkundskab - Hvem gør hvad?

Bliv enige om: Hvordan? Hvem?
Hvordan integreres 
sortering i 
undervisning?

Madkundskab-lærerne skal blive enige om, hvordan de 
integrerer sorteringen i undervisningen. Se vejledning til 
madkundskab-lærere og PowerPoint til introduktion i 
klasserne.

Alle madkundskabs-lærere 
og -pædagoger

Hvem bestiller poser? Poser skal I selv bestille, hvis I ikke allerede har bioposer og 
restaffaldsposer til spandene i klasserne. Til restaffald og 
plast anbefaler vi poser med nr. 102146 i kvantum. Til 
Bioaffald skal I bestille bioposer med nr. 1534 i kvantum.

Hvem tømmer 
skraldespandene?

Det kan sagtens være forskelligt, hvem der tømmer 
spandene, for de forskellige typer affald. Vi anbefaler, at 
eleverne tømmer de fleste af spandene i 
madkundskabstimerne, og at I tager stilling til, om lærerne 
evt. skal tømme glas og porcelæn spandene. 
Rengøringspersonalet tømmer meget sjældent affald fra 
undervisningslokaler og gårdmænd tømmer stort set aldrig 
affald indendørs.

Bio:
Papir:
Plast:
Pap:
Metal:
Rest:
Glas:
Porcelæn:

Hvilke spande skal der 
poser i?

Vi anbefaler, at I som minimum har poser i bioaffald 
(bioposer) restaffald og plast. Det kan desuden være en god 
ide at sætte poser i metalspanden og glasspanden, men i så 
fald, skal posen ikke tømmes med ned i metalcontaineren 
eller op i glaskuben.

Bio: Biopose
Papir:
Plast: Plastpose
Pap:
Metal:
Rest: Plastpose
Glas:
Porcelæn:

Hvem sætter nye 
poser i spandene?

Vi anbefaler, at eleverne selv sætter nye poser i, når de har 
været ude med affaldet, og at man desuden starter 
undervisningen med at tjekke, at der er poser i spandene.

Hvem vasker beskidte 
spande?

Vi anbefaler, at eleverne selv vasker eller aftørrer spandene, 
hvis de er beskidte, når de har tømt spandene.

Hvor vaskes spande? Kan man bruge en udendørs vandhane og/eller 
aftørringspapir i nærheden af skraldeskuret/affaldsgården?

Hvem sørger for at 
der er containere til 
alle typer affald?

Hvis I ikke har alle typer containere, kan nye containere 
bestilles via Remondis (M. Larsen) på tlf.: 43 48 92 05 eller 
på mail: keid@remondis.dk. Hvis I mangler en løsning til at 
tømme en porcelæn-spand eller ikke har en glaskube i 
containerrummet kan I vente, til I har bestilt containere, 
med at bruge den pågældende spand i lokalet.

Hvem vedligeholder 
sorteringsvejledninger 
i lokalet?

Hvis jeres vejledninger bliver væk, eller går i stykker kan I 
printe nye fra den PowerPoint, som I har fået til at 
introducere sorteringen eller direkte fra opgaveportalen 
under Affaldssortering på skoler.

Er der adgang til 
containerne?

Hvis jeres containerrum plejer at være aflåst, så skal I finde 
et system til at give eleverne adgang til containerne, hvis I 
vælger, at eleverne tømmer affaldet.

Kan eleverne finde 
rundt i container-
rummet?

Med spandene til madkundskab modtager I 8 klistermærker 
med affaldspiktogrammer, som vi anbefaler, at I placerer på 
siden af de containere, som eleverne skal kunne genkende. 
København Kommunes logo må dog ikke dækkes.

Hvad med de brugere, 
der evt. er i lokalerne 
efter skoletid?

Find ud af, hvem der orienterer brugerne, og om de selv skal 
tømme deres affald, eller I vil gøre det for dem?
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