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Mot en Zero Waste-skola

Bästa lärare,

i projektet KIVAT har vi utarbetat en tydlig och genomförbar verksamhetsmodell vars mål är att minska 

uppkomsten och mängden avfall i skolmiljön. Målet med modellen är att främja en ny, mer hållbar

verksamhetskultur, där eleverna, lärarna och den övriga skolpersonalen förstår och kan agera så att de 

minimerar mängden avfall som uppstår och konsumerar efter mer hållbaraprinciper.

Först bör ni bekanta med er Prezi-presentationen som utarbetats utifrån verksamhetsmodellen 

Mot en Zero Waste-skola. På så sätt får ni en tydlig helhetsbild av modellen och stödmaterialet i 

anslutning till den. Verksamhetsmodellen innehåller material som ger stöd till en temalektion och/eller 

verkstäder i anslutning till Mot en Zero Waste-skola. Målet med lektionen och/eller temaverkstäderna är att 

börja införa modellen Mot en Zero Waste-skola i skolan.

Införandet av modellen kan kopplas till nästan alla läroämnen. En hållbar livsstil ses som 

utgångspunkt i hela den grundläggande utbildningen och att lära sig tänka kritiskt utgör grunden till 

bildning.

Modellen kan genomföras till exempel med hjälp av årliga, nationella och europeiska temaveckor. 

På våren ordnas bland annat Sluta slösa-veckan (vanligtvis v. 16) och elevernas städtalkon (i maj). På hösten 

firas bland annat Matsvinnsveckan (v. 37), Europa minskar avfallet (v. 47) samt White Monday och En köpfri

dag i anslutning till ansvarsfull konsumtion (november). Mer information om alla temaveckor och -dagar 

finns i evenemangskalendern.

Ett av de viktigaste målen i modellens Mot en Zero Waste-skola är att införliva alla lärdomar och åtgärder i 

skolans vardag. Därför är det viktigt att lärarna och den övriga personalen samarbetar för att föra modellen 

framåt. Som stöd för införandet av verksamhetsmodellen i vardagen bör ämnet även ingå i ärendelistan på 

lärarmötena.

https://prezi.com/view/f5HFLh2dmccHlXAXanPo/
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